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Forord 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender med dette ut et høringsforslag til 
endring i metoden for å beregne nettselskapenes kostnadsnormer. Kostnadsnormen 
utgjør i dag 60 prosent av inntektsrammen. Fra 2023 øker denne andelen til 70 
prosent.  

Dokumentet og relevante bakgrunnsdata er gjort tilgjengelig på våre nettsider for alle 
interesserte.  

Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes til oss innen 20. september 2022. 
Innspillene merkes med 202210875.  

Etter høringsfristens utløp vil RME vurdere de innkomne høringsuttalelsene og 
eventuelle behov for å gjøre endringer i forslaget. RME tar sikte på at endringene trer 
i kraft i forbindelse med fastsettelsen av inntektsrammene for 2023. 

Roar Amundsveen  
seksjonssjef 

Tore Langset 
direktør 
Reguleringsmyndigheten for energi seksjon for økonomisk regulering 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Oslo, juni 2022 
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Sammendrag 
I dette dokumentet beskriver vi vårt forslag til ny tilnærming for å korrigere for 
rammevilkår i inntektsreguleringen. I inntektsreguleringen beregner vi hvert år en 
kostnadsnorm for hvert av nettselskapene, og som en del av beregningen, skal vi ta 
hensyn til relevante forskjeller i rammevilkår mellom nettselskapene.  

Dagens tilnærming ble innført i 2016. Nå har vi oppdatert datagrunnlaget for 
variablene. Vi har også vurdert om hvilke nye forhold vi bør lage 
rammevilkårsvariabler for, og om det finnes bedre kartgrunnlag eller bedre måter å 
formulere variablene på. Vi foreslår følgende endringer:  

• Datagrunnlaget for nettets beliggenhet oppdateres med data som ble samlet 
inn i 2018.  

• Variabler for rammevilkår beregnes på bakgrunn av beliggenheten til både 
luftledninger og kabler.  

• Vi benytter bare kun data fra kart eller eRapp for å beregne 
rammevilkårsvariablene, og unngår manuelle rapporteringer.  

• Maksimal korrigering for rammevilkår er 40 prosent. 

• Vi foreslår at vi ikke korrigerer for rammevilkår i modell for regionalt 
distribusjonsnett.  

• Vi inkluderer fire variabler for rammevilkår i modell for lokalt 
distribusjonsnett. Disse er oppsummert i tabellen under.  

Tabell 1: Forslag til nye variabler for korrigering av rammevilkår i trinn 2: 

Lokalt distribusjonsnett 
Regionalt 
distribusjonsnett 

Bar- og blandingsskog høy bonitet  Ingen 
Faktor 1: løvskog med høy bonitet, innmating fra 
produksjon, helning og snø som klistrer seg til trær 

 

Faktor 2: kystnærhet, salting, nett i vann og vind fra 
uvanlige retninger i skog 

 

Faktor 3: snøfokk, snø, kulde og sterk vind    
 
Endringene vil gi en bedre korreksjon for rammevilkår fordi datagrunnlaget og 
variablene er oppdatert og fordi vi har testet sammenhengene på nytt. En bedre 
korreksjon for forskjeller i relevante rammevilkår vil sørge for at nettleien som 
kundene betaler er riktigere og gi nettselskapene riktigere insentiver til effektiv drift, 
utvikling og utnyttelse av strømnettet. 
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1 Innledning 
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal fastsette en kostnadsnorm for hvert 
enkelt nettselskap årlig. Kostnadsnormen fastsettes på bakgrunn av sammenlignende 
effektivitetsanalyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes 
rammebetingelser. Dette er slått fast i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-21. 

Dagens tilnærming for å korrigere for relevante rammevilkår, ble innført i 20162. 
Variablene for rammevilkår er basert på plasseringen av strømnettet. I 2018 
oppdaterte vi datagrunnlaget for nettets plassering. Dette ga grunnlag til å beregne 
rammevilkårsvariablene på nytt. I den forbindelse har vi vurdert utformingen av 
eksisterende variabler og om det er nye forhold vi bør inkludere. Vi har testet alle 
variablene på nytt og foreslår en ny rammevilkårskorrigering. I dette 
høringsdokumentet beskriver vi vårt nye forslag. Vi foreslår å ta i bruk den nye 
modellen fra 2023.  

I dette dokumentet beskriver vi først arbeidet fram mot dette forslaget i kapittel 2 og 
3, i kapittel 4 presenterer vi metodiske valg. I kapittel 5 presenterer vi hvordan vi har 
gått frem for å teste og vurdere de nye variablene. I kapittel 6 og 7 presenterer vi hvilke 
variabler vi har testet, og hvilke vi foreslår å inkludere modell for henholdsvis lokalt 
distribusjonsnett og regionalt distribusjonsnett. Kapittel 8 beskriver de økonomiske 
og administrative konsekvensene av å gjennomføre forslaget vårt. 

Vi ber om innspill på forslaget innen 20. september 2022.  

2 Bakgrunn 
Forskrift for kontroll av nettvirksomhet spesifiserer ikke hvordan de sammenlignende 
analysene skal ta hensyn til rammevilkår. Fra 2007 til 2012 inkluderte vi 
rammevilkårsvariabler i effektivitetsanalysen (DEA), og fra 2013 introduserte vi et 
korrigerende trinn (trinn 2). Først bruker vi DEA for å beregne nettselskapenes relative 
kostnadseffektivitet. I analysen definerer vi innsatsfaktorer (kostnader) og oppgaver. 
DEA identifiserer selskapene som har lavest kostnader i forhold til oppgavene, og disse 
blir referanseselskaper for de andre selskapene. Selskapene får et DEA-resultat som 
sier hvor effektive de er i forhold til referanseselskapene. Analysen tar kun hensyn til 
de oppgavene som er kvantifisert i modellen, og anser ellers selskapene for å være helt 
like.  

Tabell 2: Oversikt over variablene i dagens DEA-modeller 

Lokalt distribusjonsnett Regionalt distribusjonsnett 
Antall abonnementer Vektet verdi av luftnett 
Km høyspent nett Vektet verdi av jordkabler 
Antall nettstasjoner Vektet verdi av sjøkabler 
 Vektet verdi av stasjoner 

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302  
2 Les mer om hvordan vi fastsetter kostnadsnormen i faktaarkene 4 og 5/21 på våre nettsider 
Økonomisk regulering av nettselskap - NVE 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/
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I realiteten er selskapene utsatt for ulike rammevilkår som påvirker kostnadene. Uten 
å ta hensyn til dette er det risiko for at kostnadsnormene ikke blir representative. Det 
er ulike kostnader knyttet til rammevilkår. Vi kjører en regresjon for å identifisere 
hvordan rammevilkårene påvirker DEA-resultatene. Denne effekten kaller vi «prisen» 
på rammevilkåret. Den bruker vi til individuelle korrigeringer av DEA-resultatene i trinn 
2. Selskaper som har mer utfordrende rammevilkår sammenlignet med sine 
referanseselskaper, får en positiv justering av effektivitetsresultatet sitt. Selskaper 
som har mindre utfordrende rammevilkår sammenlignet med sine referanseselskaper, 
får en negativ justering av resultatet. Variablene som er inkludert i dagens modeller er: 

Tabell 3: Oversikt over rammevilkårsvariablene i dagens modeller 

Lokalt distribusjonsnett Regionalt distribusjonsnett 
Andel høyspent jordkabel Faktor av skog og helning 
Andel luftnett i barskog   
Faktor 1: løvskog, småkraft og helning   
Faktor 2: øyer, kystnærhet, vind og andel sjøkabel   
Faktor 3: kuldegrader, is, snø og nordlig 
breddegrad   

 
RME samlet inn geografiske data om distribusjonsnettet i 2018. Dette markerte starten 
på prosessen med å revidere rammevilkårskorrigeringen. Vi fulgte opp 
datainnsamlingen med en invitasjon til bransjen der vi ba om innspill på 
kostnadsdrivende rammevilkår.  Vi etablerte videre en referansegruppe bestående av 
representanter fra nettselskapene og bransjeorganisasjonene, og de har bistått med 
faglige innspill og nettrelatert kompetanse. I prosessen har vi:  

• kartlagt om gjeldende rammevilkår fortsatt er relevante  
• vurdert om det er nye rammevilkår som bør tas inn i modellen.  
• vurdert om det finnes oppdaterte eller nye data som bedre beskriver dagens 

rammevilkår og  
• oppdatert datagrunnlaget for rammevilkårsvariablene  

Dette har gitt oss nødvendig kunnskap og data slik at vi nå kan foreslå ny korrigering 
av rammevilkår i modellene for å beregne kostnadsnorm.  

3 Innspill til statusrapport 
Vi publiserte sommeren 2021 en statusrapport 3 som oppsummerte arbeidet i 
perioden 2018–2021. Rapporten beskriver mange av de rammevilkårene som har blitt 
spilt inn som relevante, og hvilke datasett som kan brukes for å måle rammevilkårene. 
I tillegg reiste vi noen problemstillinger knyttet til metode som vi ønsket innspill på. Vi 
oppfordrer leserne av dette høringsdokumentet til å gjøre seg kjent med 
statusrapporten da mye av de faglige begrunnelsene for de ulike rammevilkårene er 
gjort rede for der. 

 
3 RME Rapport nr. 4/2021: Status på arbeid med ny rammevilkårskorrigering i beregning av 
nettselskapenes inntektsrammer.  
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Vi fikk 12 innspill på statusrapporten. Her oppsummerer vi innspillene overordnet og 
tematisk. Innspillene fra hver av høringsinstansene er gjengitt i mer detalj i vedlegg 1. 
Statusrapporten og alle innspillene er publisert på våre nettsider4.   

3.1 Generelle innspill om utvikling av modellene 
RME arbeider med flere deler av modell for fastsettelse av kostnadsnorm, blant annet 
utforsker vi om vi kan erstatte dagens variabler i trinn 1 med effekt- og/eller 
energidistanse. Et innspill er at vi bør se på alle endringene i reguleringen i 
sammenheng, og sende ett samlet forslag på høring.  

Noen innspill er opptatt av sammenhengen mellom variablene i trinn 1 og trinn 2, som 
at overført energi bør inngå som rammevilkår dersom ikke effektavstand blir en 
variabel i trinn 1 med tiden. Andre peker på at antall abonnementer er en oppgave i 
trinn 1, det favoriserer selskaper med flest kunder, og sentralitet bør derfor ikke være 
et rammevilkår i trinn 2.  

Andre spiller inn at vi må ikke kun se etter statistisk sammenheng, men også vurdere 
rimeligheten av korrigeringen i modellen vi foreslår, både for enkeltvariabler og i den 
totale korrigeringen. Rimelighetsvurderingen kan også knyttes mot faktiske hendelser 
for å validere hvor kostnadsdrivende et forhold faktisk er. Et innspill er også at vi også 
bør inkludere viktige og relevante forhold selv om vi ikke finner statistisk signifikans.  

Et annet innspill er at store selskaper vil ha flere ulike forhold i sitt område, mens 
enkelte små selskaper har veldig høye verdier på enkelte variabler og kan dermed få 
uforholdsmessig mye kompensasjon i trinn 2. Vi har også mottatt et innspill at RME bør 
vurdere en øvre grense for korreksjon i trinn 2 generelt.  Et annet innspill er at trinn 2 
generelt bør ha større betydning.  

Våre vurderinger: 

Vi ser at de ulike trinnene i modellen påvirker hverandre, og er enige i at det er viktig å 
se på helheten når vi utvikler inntektsreguleringen. Samtidig gjenstår det mye arbeid 
før eventuelle endringer i trinn 1 kan gjennomføres, mens alt er klart for endring i trinn 
2. Derfor velger vi å foreslå endringer i trinn 2 nå. Vi mener at arbeidet med å kartlegge 
rammevilkår og tilhørende datasett har vært omfattende og grundig. De fleste 
rammevilkår vil fortsatt være relevante sett i lys av en ny trinn 1-modell.  

Når det gjelder sammenhengen mellom variabler i trinn 1 og 2, mener vi dette fanges 
opp i selve trinn-2 metoden. Her tester vi om rammevilkårsvariabler forklarer 
forskjeller i DEA-resultatene. Dersom oppgavevariablene i DEA allerede fanger 
rammevilkåret, vil vi ikke finne systematiske sammenhenger mellom forholdet og 
DEA-resultatene. 

Vi er enige i at statistisk sammenheng ikke bør være det eneste kriteriet for hvilke 
variabler vi inkluderer i modellen. En stor del av arbeidet for å sikre en rimelig modell, 
gjør vi i prosessen der vi definerer og utformer rammevilkårsvariablene. For noen av 
de nye variablene for snø, har vi sett på større værhendelser hos enkelte selskaper for 

 
4 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-
regulering-av-nettselskap/paagaaende-arbeid-med-modell-for-aa-beregne-kostnadsnormen/nye-
rammevilkaarsvariabler-i-trinn-2/. 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/paagaaende-arbeid-med-modell-for-aa-beregne-kostnadsnormen/nye-rammevilkaarsvariabler-i-trinn-2/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/paagaaende-arbeid-med-modell-for-aa-beregne-kostnadsnormen/nye-rammevilkaarsvariabler-i-trinn-2/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/paagaaende-arbeid-med-modell-for-aa-beregne-kostnadsnormen/nye-rammevilkaarsvariabler-i-trinn-2/
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å se hvordan disse reflekteres i variablene. Det er også viktig å finne ut hvordan 
variablene korrelerer med andre forhold, slik at vi kan finne en god kombinasjon av 
variablene.  Dette gjør vi før vi begynner å teste variablene for signifikans. 

Samtidig mener vi det er viktig med statistisk signifikans. Hvis vi ikke finner statistisk 
signifikans, kan vi ikke slå fast at vi korrigerer for forholdene som systematisk gir 
lavere DEA-resultater. Flere av variablene vi definerer er korrelert med hverandre, eller 
fanger flere forhold enn akkurat det forholdet vi har tenkt de skal fange. Det er derfor 
vanskelig å inkludere variabler basert kun på skjønn. Men prosessen er sirkulær, og når 
vi begynner å finne rimelige modeller basert på forhold vi mener er rimelig å inkludere 
og som har statistisk signifikans sammen, vil vi vurdere om det virker rimelig hvor mye 
hver av variablene korrigerer og hvor mye som korrigeres totalt.  

Når det gjelder om selskaper kan få uforholdsmessig stor korreksjon, vurderer vi en 
maksimumsgrense for korrigeringen i kapittel 4.  

3.2 Innspill på variabler 
De fleste innspillene er knyttet til konkrete rammevilkår og variabler. Det gjelder både 
variabler som det er viktig at vi enten inkluderer eller ikke og hvordan konkrete 
variabler bør utformes.  

Et innspill er at selskapene ikke bør kunne påvirke rammvilkårsvariablene. Vi bør 
derfor unnlate å bruke variabler som for eksempel andel jordkabel, sjøkabel eller 
andel 400 TN-nett.  

Flere innspill er knyttet til kystforhold. Innspillene peker på at det er kostnadsdrivende 
med salting og korrosjon og korrosivt jordsmonn, og at det er viktig å inkludere en 
variabel for kystforholdene. Noen innspill er knyttet til utformingen av kystvariabler, 
for eksempel at 1000-meters grensen for øyer må fjernes, at vi kun bør telle antall øyer 
uten fastlandsforbindelse, at vi bør inkludere antall landtak for sjøkabel eller at vi bør 
inkludere andel nett gjennom vann. Et selskap spiller inn at kystbelter bør ta hensyn til 
vegetasjon og hvor flatt det er innover land.  

Mange av innspillene er knyttet til skog som rammevilkår. Ett innspill er at skog ikke 
bør ha så stor betydning i modellen fordi nettselskaper i en stor grad kan påvirke 
omfanget av skog gjennom trasevalg, velge å benytte jordkabler eller aktive strategier 
knyttet til skogrydding. Likevel er de fleste innspillene opptatt av at skog bør 
inkluderes som rammevilkår. Noen mener vi bør inkludere alle bonitetsklassene i en 
skogvariabel, andre mener at blandingsskoger eller sideskog er mer 
kostnadsdrivende. Flere peker også på at skog er kostnadsdrivende sammen med 
andre forhold som snø eller vind fra uvante retninger.  

Noen av innspillene omtaler kulde og snø som rammevilkår. Et innspill er at kulde og 
snø også kan være gunstig opp til et visst punkt. Et annet innspill peker på at det kun 
er store snømengdene som er kostnadsdrivende. Noen mener at tele i større grad 
bidrar til problemer enn kulde.  

Noen spiller inn at helning og grunnforhold er relevante rammevilkår, mens et annet 
innspill er at vanskelige grunnforhold ikke bør inn som rammevilkår.  
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Et innspill peker på at vind fra vanlige vindretninger også er kostnadsdrivende, ikke 
kun vind fra uvanlige vindretninger.  

Et innspill er at vi bør ta hensyn til kulturminner, naturvernområder og fuglereservater.  

Noen spiller inn at vi bør inkludere grisgrendte forhold som egen variabel. Denne kan 
baseres på befolkningstetthet, andel nett nær vei med nedsatt fartsgrense, stengte 
veier eller avstand fra nettstasjon til vei. Mens andre innspill peker på at det er 
kostnadsdrivende med byforhold eller områder i stor vekst.   

Flere spiller inn ulike strukturelle forhold, slik som antall eller tetthet av 
innmatingspunkter, innmating av småkraft og annen produksjon i distribusjonsnett, 
antall kabelavganger fra trafostasjoner, regionalnett i områder med utvidet 
områdekonsesjon, flere spenningsnivåer i lokalt distribusjonsnett eller ulike 
kundetyper.  

Våre vurderinger: 

Vi er enige i at det beste er å inkludere variabler som beregnes uavhengig av 
selskapenes valg dersom det er mulig. Vi prøver derfor for eksempel å unngå variabler 
som for eksempel er knyttet til sjøkabler eller spenningsnivå i distribusjonsnettet.    

Når det gjelder de ulike utformingene av de konkrete variablene, har vi laget flere 
variasjoner av de ulike variablene for å se hva som best kan fange de 
kostnadsdrivende forholdene. De fleste innspillene tar vi med og tester i modellene. 
Dette omtaler vi i kapitlene 6 og 7.  

Det finnes likevel noen forhold som vi ikke har laget variabler for. Det gjelder blant 
annet  

• Sideskog. Vi har forståelse for at å rydde sideskog kan være dyrere enn å rydde 
underskog, men vi er ikke sikre på at det er dyrere å rydde sideskog enn øvrig 
skog.  Vi tror at en variabel som skal fange sideskog kan bli for snever, og vil 
holde oss til den generelle skogdefinisjonen som ligger i NIBIO sine kart.  Å 
benytte trefall fra FASIT som variabel er utfordrende. Noen selskap rapporterer 
årsakene fra trefall som vind, og andre som vegetasjon. Det er først fra 2019 
det ble mulig å registrere to årsaker i FASIT.  Data fra trefall ville også bare 
kunne fange opp hendelser der trærne har forårsaket feil, men ikke reflektere 
faste kostnader ved skog som for eksempel ryddekostnader. En slik variabel vil 
ikke reflektere at selskapene må vurdere drifts-, investerings- og KILE-
kostnader i sammenheng.  

• Innmatingspunkter, vekstområder og stengte veier. Disse foreslo vi at ikke 
skulle inngå som rammevilkårsvariabler i statusdokumentet fra i fjor. Vi mener 
en variabel for innmatingspunkter hadde vært bedre hvis vi kunne tatt hensyn 
til beliggenhet. Det kan vi ikke i dag. Vekstområder mener vi i stor grad kan 
erstattes av sentralitet, og vi har derfor laget flere variabler for det. Stengte 
veier er komplisert å lage, og vi har tro på at forholdene heller kan fanges opp 
av variabler for vind, snø, kulde eller grisgrendte forhold. Vei med nedsatt 
fartsgrense er, i likhet med stengte veier, vanskelig å lage, og vi har mer tro på 
andre variabler for grisgrendte forhold.  



 

 12 

• Antall kabelavganger fra trafostasjoner. Anleggene i trafostasjonene skal 
rapporteres i regionalnettet, og der inngår de som oppgaver i modellen. Som 
kostnadsdriver i distribusjonsnettet, er argumentasjonen at desto flere 
avganger fra trafostasjonen, desto høyere er kostnadene. Siden det er 
høyspent nett som kommer fra avgangene i trafostasjonene, vil selskaper med 
mange avganger også få større oppgavevariabler i trinn 1. Vi mener dette 
dermed tas hensyn til i DEA.  

• Vi har ikke egne variabler for fuglereservat, men flere av disse ser ut til å falle 
sammen med naturvernområder, som vi har laget variabler for.   

• Det er åtte nettselskaper med områdekonsesjon som også har tillatelse til å 
bygge regionalnett i enkelte områder. Det er avgrenset i kart, og kan gjelde 
deler av kommuner. Det er utfordrende å lage en variabel som kan fange 
akkurat disse områdene, men alle områdene med utvidet områdekonsesjon 
har bymessige preg. Vi har flere variabler for sentralitet, og mener dette vil 
fange områdene med bymessige preg.  

3.3 Innspill på forhold som vi ikke regner som 
rammevilkår 

Noen av innspillene handler om at inntektsreguleringen i større grad bør belønne 
selskaper som gjør positive tiltak knyttet til miljø, HMS, driftssikkerhet, IT-sikkerhet 
eller som generelt er pådrivere for et fremtidsrettet nett. 

Våre vurderinger: 

Vi er enige i at inntektsreguleringen ikke skal hindre at nettselskapene gjør gode tiltak, 
eller velger de beste løsningene. Samtidig er formålet med inntektsreguleringen å 
fremme effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strømnettet, og vi kan i liten grad 
benytte reguleringen til å fremme formål utover det.  

3.4 Innspill til metodiske forhold 
Flere mener vi bør benytte hele strømnettet i beregningen av variablene. I dagens 
modell beregnes rammevilkårsvariablene ut fra luftnettet. Et selskap mener også at 
lavspent nettet bør tas med i beregningen.  

Flere av innspillene kommenterer at kombinasjoner av forhold kan være 
kostnadsdrivende, og vi bør inkludere variabler som er basert på flere forhold.  Et 
innspill sier også at en fordel med bredere variabler er at de kan klare å fange forhold 
som enkeltvariabler ikke kan.  

For å styrke stabilitet i modellen kommer det innspill om at vi bør være varsomme 
med å basere trinn 2-korreksjonene på årlige datasett. I stedet bør vi benytte lengre 
tidsserier i beregningen av koeffisientene. Et annet innspill er at vi kan vurdere å 
benytte tidsserier over mange år for noen av variablene, mens andre kan ha årlige data 
for å fange opp ekstremværhendelser.  

Vi har også mottatt innspill på vi ikke bør låse koeffisienter for korreksjon av 
rammevilkår over flere år. 
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Våre vurderinger: 

Vi vurderer innspillene i neste kapittel der vi foreslår metodiske tilnærminger. 

4 Metode 
4.1 Hvilke nettanlegg skal vi benytte i beregningen 
I dagens modell har vi beregnet rammevilkårsvariablene ut fra hvor luftlinjene er 
plassert, men i statusrapporten i fjor lanserte vi en tilnærming basert på alt nett. 
Innspillene støttet dette, og vi benytter derfor i hovedsak variabler som er basert på 
beliggenheten av både luftledninger og kabler til å beregne rammevilkårsvariablene. 
Variablene for grunnforhold har vi laget både for alt nett og for kun kabelnett. Vi tror 
grunnforhold kan ha annen innvirkning på kabelkostnadene enn 
luftledningskostnadene, derfor jobber vi videre med begge varianter av grunnforhold.  

Et av innspillene var at også lavspent nettet bør inkluderes i beregningen av 
rammevilkårsvariablene. Vi korrigerer DEA-resultatet fra trinn 1 vi for rammevilkårene, 
og i det trinnet er det høyspent-nettet som inngår. Derfor mener vi det er mest riktig å 
korrigere DEA-resultatet for forhold som rammer anleggene i trinn 1, det vil si 
høyspent nettet.  

4.2 Kombinasjoner av variabler 
Innspill på statusrapporten i fjor, understreker at det er viktig å kunne fange 
kombinasjoner av forhold som til sammen utgjør et kostnadsdrivende forhold. I 
dagens modell benytter vi en variabel som kombinerer vind og kystnærhet i en brøk. I 
tillegg benytter vi faktoranalyse, PCA5, som metode for å inkludere informasjon fra 
flere variabler i analysen ved å kombinere dem i en faktor.  

Vi har jobbet med å utvikle variabler hvor vi benytter flere kart-lag for å lage 
kombinasjonsvariabler. Dette er en utvidelse av faktorene som vi har i dagens modell. 
Faktoranalysen gjør det mulig å kombinere flere variabler som er korrelert. Det kan 
være variabler som fanger litt ulike aspekter av samme rammevilkår, slik som dagens 
kystvariabel der data for øyer, avstand til kyst, vind og sjøkabler inngår. Alle selskaper 
som har verdi på en eller flere av disse, vil få verdi på kystvariabelen, og sammen kan 
de gi et godt mål på «det kostnadsdrivende ved å ha nett nær kysten». Med 
kombinasjonsvariablene, derimot, må forholdene opptre på samme sted eller på 
samme tid. Hvis vi for eksempel ser på vind i skog, må et selskap ha begge forholdene 
på samme sted for å få verdi på kombinasjonsvariabelen. Vi har laget mange 
kombinasjonsvariabler, og vi tester dem i kapitlene om skog og kystforhold. 

Kombinasjonsvariablene erstatter ikke faktoranalyse. Det er ikke alle 
kostnadsdrivende forhold som er like lett å fange i én variabel. Derfor mener vi det er 
hensiktsmessig å fortsette med faktoranalysene selv om vi har laget 
kombinasjonsvariabler. 

 
5 Principal Component Analysis er en metode som identifiserer et mindre antall ikke-korrelerte 
variabler («principal components)» fra større datasett. Teknikken kan fange mønstre i store 
datasett.   
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4.3 Stabilitet og presisjon i trinn 2 
4.3.1 Låse koeffisienter i trinn 2 
I statusrapporten diskuterte vi muligheten for at koeffisientene i trinn 2 kunne låses og 
gjelde i flere år. Det vil gi stabile koeffisienter over tid og dermed mer forutsigbar 
virkning av trinn 2. Innspill vi har mottatt, er skeptiske til dette, og vi har sett litt 
nærmere på problemstillingen.   

Selv om de fleste rammevilkårsvariablene er like fra år til år, kan koeffisientene endre 
seg fordi det er endringer i DEA-resultatet i regresjonen. Det kan skyldes endringer i 
selskapenes data og endringer i referansesettene. En eventuell låsing av 
koeffisientene, som gir stabilitet, må veies opp mot presisjonen i modellen. Når 
koeffisienten beregnes på nytt hvert år, vil den årlige korrigeringen være mer 
treffsikker med tanke på dataene som er blitt evaluert i trinn 1. Dette særlig relevant 
når vi korrigerer DEA-resultatene for differansen mot mønsterselskapet. Vi har sett 
nærmere på variasjon i koeffisientene de siste årene opp mot referansesettene.   

 
Figur 1. Variasjon i koeffisienter i trinn 2 i beregning av inntektsrammer 2017–2022  

Hvis vi ser på regionalnettet først, har koeffisienten variert noe over tid, det er særlig 
en endring fra 2017 til 2018. Dette gjorde at verdien av omfordelingen i trinn 2 ble 
omtrent halvert i 20186. Tabellen under viser referentene hvert av årene, og vi ser at 
det har vært endring i referentene. Siden det selskapene sammenlignes med endres, 
er det også rimelig at rammevilkårskorrigeringen endres.  

Referansesettet er ganske stabilt i 2018–2020, og koeffisienten og verdien på 
omfordelingen er også relativt stabil disse årene. I 2021 finner vi stort sett de samme 
referentene, men Hafslund Nett AS har fusjonert med Eidsiva Nett AS og blitt til Elvia 
AS. De har en annen sammensetning av output og rammevilkår, og dette året blir ikke 
lenger koeffisienten signifikant. Derfor er koeffisienten satt til 0 de siste to årene. Når 
dataene ikke gir grunnlag for at det finnes relevante forskjeller i rammevilkår mellom 
selskapene, mener vi det ikke er riktig å korrigere for rammevilkår.  

 
6 Fra 126 millioner til 58 millioner kroner. 
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Tabell 4: Referenter i regionalt distribusjonsnett, merk at Nordmøre Energiverk er same selskap som 
NEAS og Trønderenergi Nett er samme selskap som Tensio TS  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Glitre Energi 
Nett  

Glitre Energi 
Nett  

Glitre Energi 
Nett  

Glitre Energi 
Nett 

Glitre Energi 
Nett  

Glitre Energi 
Nett  

Hadeland 
Energinett  Hafslund Nett  Hafslund Nett  Hafslund Nett Elvia  Lyse Elnett 
Haugaland 
Kraft  Lyse Elnett  Lyse Elnett  Lyse Elnett  Lyse Elnett  NEAS  
Nordmøre 
Energiverk 

Nordmøre 
Energiverk  NEAS  NEAS  NEAS  Tensio TS 

Nordlandsnett 
Trønderenergi 
Nett 

Nord-Salten 
Kraft  Tensio TS  Tensio TS  

Ymber  Ymber  
Trønderenergi 
Nett     

Når vi ser på koeffisientene i distribusjonsnettet, har særlig indeksene Geo1-Geo3 vært 
relativt stabile over tid, mens Jordkabel og Skog har variert mer. Tabellen under viser 
referansesettene per år, og de er relativt stabile. Også her ser vi en viss effekt av 
fusjonen til Elvia AS, variablene for Geo3, Jordkabel og Skog har synlig endring fra 
2020 til 2021. Disse variablene, og spesielt Jordkabel, endrer seg også når Elvia AS 
faller ut av fronten og Glitre Energi Nett AS kommer inn i 2022. Verdien av 
omfordelingen i trinn 2 øker med 100 millioner kroner i 2022, til 850 millioner kroner, 
men ligger mellom 4 og 6 prosent av kostnadsgrunnlaget i perioden 2017–2022. Selv 
om både grunnlagsdata og referansesett endres noe, har verdien av omfordelingen 
holdt seg relativt stabilt. Vi mener dagens modell ikke er uforutsigbar selv om 
koeffisientene har variert fra år til år. Det er viktig at modellen er treffsikker, og fanger 
opp relevante forhold for enkeltselskaper, og en modell der koeffisientene varierer 
mellom årene vil være mer treffsikker. Vi foreslår å fortsette dagens praksis med årlige 
beregninger av koeffisientene.  

Tabell 5: Referenter i lokalt distribusjonsnett, merk at Nord-Salten Kraft og Kystnett er same selskap. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

As Eidefoss As Eidefoss As Eidefoss As Eidefoss As Eidefoss Eidefoss Nett AS 
Nord-Salten 
Kraft  

Nord-Salten 
Kraft  

Nord-Salten 
Kraft  

Nord-Salten 
Kraft  Kystnett  Kystnett  

Trøgstad Elverk Trøgstad Elverk  Trøgstad Elverk  Trøgstad Elverk  Elvia  Glitre Energi Nett  

Askøy Nett  Hafslund Nett  Hafslund Nett  Hafslund Nett  Tensio TN  Tensio TN  

Follo Nett    Tensio TN    
 

4.3.2 Variabler av data som varierer over tid 
Noen av datasettene vi har tilgang på, inneholder observasjoner som varierer over tid, 
slik som for eksempel vind, nedbør og temperatur. I dagens modell benytter vi 
gjennomsnitt av lange tidsserier av disse dataene for å fange opp forholdene over tid. 
Vi har vurdert om det er bedre å benytte den årlige variasjonen som finnes i datasettet, 
dette kan for eksempel bedre fange opp hva som er kostnadsdrivende i år med mye 
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ekstremvær. Vi mottok innspill på at vi hovedsakelig burde benytte lange tidsserier, og 
vi tror dette er hensiktsmessig for å kunne sikre stabilitet og forutsigbarhet i modellen.  

Et av innspillene mente vi burde vurdere å også inkludere variabler for kortere serier 
for å fange ekstremvær. Det er ofte at kombinasjon av flere forhold kan beskrive 
ekstremvær, og vi har valgt å lage variabler for ekstremvær ved å kombinere flere 
forhold i samme variabel. Vi bruker likevel lengre tidsserier, slik at vi dermed fanger 
selskaper som oftere rammes av ekstremvær enn andre.  

4.4 Hvor mye er det rimelig at rammevilkårene 
korrigerer 

Effekten av rammevilkårskorrigeringen har holdt seg relativt stabil på bransjenivå de 
siste årene, verdien av omfordelingen ligger på om lag 5 prosent av 
kostnadsgrunnlaget. Et innspill har vært at vi bør øke betydningen av 
rammevilkårskorrigeringen generelt og et annet at vi bør vurdere å begrense effekten 
for enkeltselskaper. Vi synes det er vanskelig å bestemme på forhånd hvor mye 
rammevilkår skal telle. Vi vet at noen rammevilkår fanges opp implisitt gjennom 
oppgavevariablene i trinn 1. Det er tydeligere i regionalnett, der anleggsmassen utgjør 
oppgavevariablene. Men også i distribusjonsnettet vil kombinasjonen av antall 
kunder, km nett og nettstasjoner si noe om strukturen i området selskapet opererer i. 
Vi mener derfor det er best å beholde dagens tilnærming der størrelsen på 
omfordelingen i trinn 2 bestemmes ut fra regresjonsresultatene. Enkeltselskaper har 
større utslag på kostnadsnormen enn 5 prosent.   

Når vi ser nærmere på korreksjon per selskap, ser vi at de største utslagene i trinn 2 
har økt ganske mye i løpet av årene. Dagens modell ble innført med inntektsrammene 
for 2016. Da var den største korreksjonen i trinn 2 på 59 prosent, i varsel om 
inntektsrammer for 2022 er maksimal korreksjon 99 prosent i trinn 2. I praksis kan det 
tolkes som at selskapet blir 100 prosent effektivt kun på grunn av rammevilkårene, 
noe som kan virke urimelig. Derfor har vi vurdert å innføre en grense for hvor mye 
rammevilkår skal få påvirke kostnadsnormen.  

Før vi innførte et trinn 2 i modellen i 2010, utforsket vi slakk i DEA-modellen, og 
hvordan vi kunne redusere det. En mulighet var å legge restriksjoner på hvor store 
utslag geografivariablene skulle ha på effektiviteten 7. SNF undersøkte mulige 
vektrestriksjoner for å redusere slakk i modellen i 2009. De anbefalte virtuelle 
restriksjoner som til sammen begrenset hvor mye av kostnadsnormen som kunne 
forklares av rammevilkårene, og de foreslo maksgrensen på 40 prosent8. De foreslo 
også en minimumsgrense for hvor mye av kostnadsnormen som skulle bestemmes av 
forholdene levert energi og antall kunder, denne var 20 prosent. De viste også til at en 
alternativ løsning var å benytte analyser i flere trinn, og det var det vi gikk videre med 

 
7 Se blant annet Notat om bruk av vektbegrensninger i NVEs DEA-modeller fra 2009, 
https://www.nve.no/Media/5594/notat-om-bruk-av-vektbegrensninger-i-nves-dea-modeller.pdf  
8 SNF Report No. 22/09 Weight Restrictions in the DEA Benchmarking Model for Norwegian 
Electricity Distribution Companies – Size and Structural Variables by Endre Bjørndal, Mette 
Bjørndal, Ana Camanho 

https://www.nve.no/Media/5594/notat-om-bruk-av-vektbegrensninger-i-nves-dea-modeller.pdf
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den gang. Nå ser vi at også i modellen med to trinn får enkelte selskaper veldig mye av 
kostnadsnormen bestemt av rammevilkårsvariablene.  

Vi mener det ikke er rimelig at et selskap får tillegg på 100 prosent i 
effektivitetsresultat kun fordi strømnettet ligger nær kysten. Det finnes en grense for 
hvor mye mer kostnadsdrivende det kan være å operere nett i spesielle rammevilkår, 
og vi mener den grensen ligger et godt stykke under behovet for tillegg på 100 prosent. 
SNF foreslår at rammevilkår skal telle maksimum 40 prosent av kostnadsnormen i sitt 
arbeid. Grensen gjenspeiler effekten som geografivariablene har for kostnadsnormene 
til de fem selskapene der geografivariablene teller mest. Det virker også rimelig å 
forutsette at mer av halvparten av kostnadsnormen bør komme kjerneoppgavene som 
er definert i trinn 1.  

Vi mener en maksimumsgrense for rammevilkårskorrigering på 40 prosent er rimelig, 
og foreslår dette. Den praktiske utformingen er at dersom total beregnet 
rammevilkårskorrigering blir høyere enn 40 prosent, blir korreksjonen satt til 40 
prosent.  

4.5 Skalering av størrelsesavhengige variabler 
De fleste variablene vi har laget, er andeler av ulike forhold. De er dermed uavhengig 
av størrelse på selskapet, og det er en viktig egenskap for variablene som skal inngå i 
modellen. De variablene som ikke er uavhengig av størrelse, for eksempel antall øyer, 
må skaleres slik at de også blir størrelsesuavhengige. I dagens modell benytter vi 
kostnadsnorm som skaleringsfaktor. I statusdokumentet fra i fjor sier vi at vi vil 
vurdere andre skaleringsfaktorer. Vi mener det er viktig at skaleringsfaktoren er 
uavhengig av effektivitet, og helst uavhengig av selskapenes egne valg. For eksempel 
er kostnadsgrunnlag ikke egnet fordi det kan reflektere effektiviteten og km nett kan 
påvirkes av selskapene. Vi har vurdert om antall ruter med nett fra de geografiske 
analysene kan være et nøytralt og bedre mål på størrelse på selskapet. Vi ser at denne 
er veldig korrelert med lengden på nettet, og den gir i liten grad endrede resultater. Vi 
ser ingen hensikt med å introdusere en ny variabel, som antall ruter vil bli, i 
beregningene. Kostnadsnormen er allerede en del av beregningene, så vi mener det er 
mest hensiktsmessig å fortsette å bruke den som skaleringsfaktor.  

5 Testing av nye 
rammevilkårsvariabler 

Vi har ved hjelp av innspillene fra referansegruppen og andre bransjeinnspill, laget en 
mengde variabler som vi har tatt med videre til statistisk testing. For begge 
nettnivåene har vi fulgt samme prosedyre for testingen. Vi gjennomfører OLS9-
regresjoner der rammvilkårsvariablene analyseres mot DEA-resultatene som er 
avhengig variabel. Vi benytter samme fremgangsmåte for å finne koeffisienter for 
rammevilkårene som i dagens modell. Det vil si at:  

 
9 Ordinary Least squares, eller minste kvadraters metode, er en hyppig brukt regresjonsmetode. 
Den minimerer forskjellen mellom de faktiske verdiene og de predikerte verdiene som beregnes i 
regresjonen.  
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• DEA-resultatet er fra en analyse på gjennomsnitt av data over fem år med 
bootstrap10.   

• Rammevilkårene vi benytter er beregnet som differanse til mønsterselskap.  

• Vi benytter BACON test11 for å identifisere veldig spesielle 
observasjoner/uteliggere, og vi holder disse utenfor regresjonen. 

Med disse grepene sørger vi for at årlige variasjoner eller enkeltobservasjoner ikke får 
for stor betydning for resultatene. Vi ønsker å identifisere rammevilkårene som stabilt 
og over tid påvirker DEA-resultatene.  

I testingen har vi først sett nærmere på en og en variabel for seg. Her grupperer vi 
variablene etter hvilke forhold de skal fange, og vi kjører regresjoner for hver enkelt 
variabel mot DEA-resultatet. Vi ønsker å korrigere for rammevilkår som gir systematisk 
lavere DEA-resultat for selskapene som har mer av det enn det de måles mot. 
Fortegnet i analysen må være negativt for å oppfylle dette. I tillegg må virkningen være 
statistisk signifikant for at vi skal korrigere for den. Vi opererer med grense for 
signifikans på 90 prosent, det vil si at det er under 10 prosents sjanse for at variabelen 
faktisk ikke er signifikant. 

Vi undersøker også nærmere hvilke egenskaper variablene har i forhold til hverandre. 
Som vi nevner i 3.1, er flere av variablene korrelert, eller de fanger mer enn akkurat det 
forholdet vi tenkte på da vi laget variabelen. Derfor må vi kjenne korrelasjonene og 
hva de fanger opp når vi begynner å inkludere flere rammevilkårsvariabler i samme 
modell. Når vi setter sammen flere variabler i samme modell, tar vi utgangspunkt i 
variablene som var signifikante da vi kjørte dem alene. Men vår erfaring viser også at 
signifikans for en variabel kan endre seg når vi inkluderer flere variabler i modellen. 
Statistisk signifikans i modellen der variabelen inkluderes alene er dermed ikke et 
absolutt krav for å bli inkludert i den endelige modellen. På samme måte, skal heller 
ikke alle variabler som er statistisk signifikante alene inkluderes i den endelige 
modellen.  

Underveis i testingen ser vi også om det finnes mange uteliggere eller spesielle 
observasjoner for hver av variablene vi inkluderer, og vi ser på hvor store utslag hver 
av variablene gir. En slik prosess kan sørge for at det endelige forslaget vårt inkluderer 
et sett med variabler som virker rimelig og rasjonelt basert på det vi vet om nettdrift, 
og som er statistisk signifikant med forventet fortegn.  

 
10 Bootstrap er en metode for å korrigere DEA-resultatene for utvalgsskjevhet. Basert på 
fordelingen av DEA-resultatene, simuleres nye DEA-scores i et pseudo-datasett et stort antall 
ganger, dette kan kvantifisere utvalgsskjevheten.   
11 BACON, blocked adaptive computationally efficient outlier nominators er en statisktisk metode 
som identifiserer ekstreme observasjoner. Vi holder de ekstreme observasjonene utenfor 
regresjonen, fordi de kan bidra til å gi skjevheter i estimatene i regresjonen. 
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6 Lokalt distribusjonsnett 
6.1 Dagens modell 
Trinn 1 består av en DEA-modell med tre oppgavevariabler: antall kunder, km 
høyspent nett og antall nettstasjoner. Trinn 2 består av fem variabler:  

- Andel høyspent jordkabel 

- Andel luftnett i barskog med høy og særs høy bonitet 

- Faktor 1: løvskog, småkraft og helning 

- Faktor 2: øyer, kystnærhet, vind og andel sjøkabel 

- Faktor 3: kuldegrader, is, snø og nordlig breddegrad 

6.2 Datasett 
Som vi beskriver i statusrapporten i fjor, har vi laget variabler for skog, snø og 
temperatur, nærhet til kyst, vind, helning, grunnforhold, reindrift, kulturminner, 
sentralitet/grisgrendte forhold, plusskunder og småkraft. Senere har vi laget nye 
variabler for naturvern, vind fra unormale retninger i skog, snøfokk, andel 
industrikunder, andel næringskunder og andel energi levert til andre 
distribusjonsnett. 

Vi tester variablene i et datasett der kostnader og oppgavevariablene er gjennomsnitt 
av femårige data. Vi benytter datasettet for årene 2015–2019. Det er 103 selskaper i 
lokalt distribusjonsnett, der 93 selskaper inkluderes i regresjonsanalysene. 
Referentene er Fjellnett AS, Elvia AS, Tensio TN og Kystnett AS.  De bootstrappede 
DEA-resultat fordeler seg som figuren under viser:  

 
Figur 2: Fordelingen av DEA resultatene som rammevilkårene testes mot 
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6.3 Enkeltvariabler 
Som vi skriver i kapittel 5, vil vi først gå gjennom variablene enkeltvis. Vi har delt dem 
opp etter hvilke forhold de er ment å fange opp. 

6.3.1 Vind 
Vi har testet flere variabler12 for vind som selvstendige rammevilkår. Variablene viser 
vindstyrke i meter per sekund. Årsmaksimum er den høyeste målte vinden per år, og 
kan være et uttrykk for hvor vindutsatt et område er. Som vi nevner i statusrapporten 
kapittel 7.4, kan det derimot være bedre å benytte en av de høyeste målingene som 
ikke er maksimum for å ta høyde for støy eller ekstreme målinger som kun 
forekommer én gang. I løpet av arbeidet har vi også fått innspill på at svakere vinder 
kan være kostnadsdrivende siden det skaper vibrasjoner. Vi har derfor vindstyrker for 
følgende prosentiler: 5, 25, 50, 75, 95 og 99. I tillegg har vi prosentilene for 99,95 
prosent, 99,97 prosent og 99,99 prosent av tilfellene. Vi ser at vindstyrken blir sterkere 
desto høyere vi setter prosent-satsen. Variablene er også veldig korrelert med 
hverandre. Korrelasjonen avtar desto større avstand mellom prosentsatsene, men 
korrelasjon mellom 5 og 99,99 prosent er fortsatt 0,7.  

Ingen av variablene blir signifikante i analysen. Vindvariablene er noe positivt korrelert 
med snø og kulde. De er ikke korrelert med kystforholdene.  Vi vil videre se på vind 
sammen med skog og i snøfokk-variabler. 

6.3.2 Helning og grunnforhold 
Vi har laget en variabel på gjennomsnittlig helning (i grader) rundt strømnettet. I 
tillegg har vi laget variabler for andel nett i områder med ulike grunnforhold.  

Helning er statistisk signifikant med forventet fortegn. I statusrapporten skriver vi at vi 
vil vurdere helning sammen med snø. Vi har nå testet kombinasjon av helning med 
variabler for maksimum snødybde, antall dager med gitt snømengde og med snø-og-
vind-variabler, men ingen av disse er signifikante. Vi ser at helning er svært korrelert 
med innmating fra produksjon og løvskog, og vil derfor vurdere om det er 
hensiktsmessig å kombinere disse forholdene for å favne litt bredere. 

Vi har undersøkt andel nett i grunnforhold som jorddekt område, organiske jordlag og 
konstruert areal. Resultatene er ikke signifikante. Variablene for blokkmark og 
grunnlendt område gir statistisk signifikante resultater, men de er skjevt fordelt og gir 
en del uteliggere i regresjonen. For å få en mer stabil variabel, har vi laget en for andel 
nett i områder med blokkmark, fjell i dagen eller grunnlendt område. Vi tror disse 
grunnforholdene kan være omtrent like kostnadsdrivende. Vi har laget to variabler, en 
for andel av alt nett og en for andel av kabelnett gjennom disse områdene. Disse gir 
ikke uteliggere i regresjonen, og de er begge er statistisk signifikante med negativt 
fortegn. De har en sterk korrelasjon med hverandre (0,94) som vi si at de så å si fanger 
de samme forholdene. Variablene for fjell- og grunnlendte grunnforhold er positivt 
korrelert både med kystbeltene og med helning. 

 
12 Årsmaksimum, årsmiddel og ulike prosentiler 
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6.3.3 Skog og arealtype 
Som vi beskriver i statusrapporten, har vi data på sju ulike arealtyper fra AR5. Dette er 
bebygget område, jordbruk, skog, snaumark, myr, ferskvann og hav.  Vi har laget 
variabler for nett gjennom de ulike arealtypene. Variabelen for andel nett i hav, blir 
statistisk signifikant med forventet fortegn. Vi ser at denne også er svært korrelert med 
nettanlegg i kystbelter, og vi vil jobbe videre med en variabel for kystnærhet i 6.3.5.  

6.3.3.1 Skog, bonitet og treslag 
Andel nett i skog er ikke signifikant når variabelen omfatter alle typer skog, men vi har 
også informasjon om treslag og bonitet. Når vi lager variabler som skiller på dette, er 
flere av variablene statistisk signifikante med forventet fortegn, det vil si at de 
systematisk gir lavere DEA-resultat.  

Når det gjelder bonitet, antar vi at skog med høyere bonitet er mer kostnadsdrivende. 
Det ser vi også i resultatene fra analysene. Variabler som beskriver nett gjennom skog 
med høy og særs høy bonitet, blir signifikante i analysen. Dette er uavhengig av om de 
omfatter all skog, barskog, løvskog, barskog sammen med blandingsskog eller løvskog 
sammen med blandingsskog. Vi har også laget en skogvariabel der skog med ulik 
bonitet vektes inn i variabelen. Denne gir også fornuftige resultater i analysene. 
Vektene vi har valgt, er basert på følgende forutsetninger om tilvekst:  

Tabell 6: Inndeling i bonitet med tilvekst og vekt som vi benytter for å summere de ulike bonitetene13 

Bonitet Tilvekst, dekar per år Vekt i vår variabel 
Lav 0,1 - 0,3 m³ 0,2 
Middels 0,3 - 0,5 m³ 0,4 
Høy 0,5 - 1,0 m³ 0,6 
Særs høy mer enn 1,0 m³ 1,1 

Det er godt grunnlag for å inkludere skog som rammevilkårsvariabel i modellen. Det vi 
må vurdere videre, er om vi skal skille mellom treslag. På den ene siden er det rimelig å 
anta at alle treslag er kostnadsdrivende, og at det dermed er best å inkludere en 
variabel som omfatter alle treslag. På den andre siden, finnes de ulike treslagene i 
ulike typer områder, og er dermed korrelert med forskjellige andre variabler. Vi vil 
teste både variabler som skiller og ikke skiller på treslag i det videre arbeidet.  

Skog kan også være en av flere forhold som til sammen utgjør et kostnadsdrivende 
forhold. Derfor har vi laget flere kombinasjonsvariabler som beskriver andel nett som 
finnes i områder med sterk og uvanlig vind og skog eller værfenomener der snø klistrer 
seg til trær.  

6.3.3.2 Skog og vind fra unormale retninger 
Etter statusrapporten fra i fjor, har vi laget variabler som kombinerer skog med sterk 
vind fra unormale retninger. Vindroser er en grafisk fremstilling som beskriver av 
beskriver hvilke vindretninger som er mest vanlige, og hvilken styrke vinden har ved 
de ulike retningene. Vi ser et eksempel på dette i figuren under, som viser målinger fra 

 
13 Tilveksten er beskrevet i 5.1.2.8 fra produktspesifikasjonen til AR5: 
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20AR5_v2_produktspe
sifikasjon-fkb-ar5-4_6_.pdf  

https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20AR5_v2_produktspesifikasjon-fkb-ar5-4_6_.pdf
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20AR5_v2_produktspesifikasjon-fkb-ar5-4_6_.pdf
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målestasjonen Kvamsøy over 10 år. Figuren under viser at på denne målestasjonen, 
blåser det aller oftest fra nordøstlig retning. Vind fra nordvest forekommer, men ikke 
ofte, og heller ikke så sterkt.  

 
Figur 3 Eksempel på vindrose fra målestasjonen Kvamsøy. 

Hva som er unormal retning og sterk vind, må defineres.  

• Vi har to terskler for unormal retning, enten de 11 eller 15 prosent mest 
uvanlige tilfellene 

• En algoritme sørger for at unormal vindretning ikke ligger svært tett opptil 
en normal vindretning. I målingen fra Kvamsøy vil f.eks. ikke vind fra øst 
kategoriseres som unormal fordi vind fra nordøstlig retning er svært 
normalt. På denne måten identifiserer vi vindretninger som i større grad 
skiller seg fra dominerende vindretninger. Dette gjør at vi i større grad kan 
fange opp vind som treffer trærne fra en vinkel de er mindre tilpasset til å 
håndtere. 

• Vi benytter fire vindstyrker: 10, 12, 14 og 16 meter per sekund. 

Vi teller antall timer med aktuell vind i områder med skog, og tar gjennomsnittet per år 
over perioden 2014–2020. Alle åtte variablene får negative fortegn, og med terskel på 
15 prosent for unormal retning, er alle variablene signifikante.  For den strengeste 
terskelen på unormal retning (11 prosent), er ikke alle variablene er signifikante, og 
regresjonene gir mange uteliggere. Vi mener derfor det er fornuftig å definere unormal 
retning som den som forekommer i 15 prosent av tilfellene. Vi vil kombinere den med 
en av de sterkere vindene, og foreslår å gå videre med 14 m/s. Denne har færre 
uteliggere enn 16 m/s, men er fortsatt relativt sterk vind når den kommer fra unormal 
retning.   
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Variablene for vind i skog er til en viss grad positivt korrelert med variabler for løvskog, 
mens de er svakt, negativt korrelert med variabler for barskog. Det vil si at variablene 
for vind fra unormal retning i skog fanger forhold som først og fremst forekommer i 
løvskogen. Variablene er også positivt korrelert med kystforhold.   

I statusrapporten skrev vi at vi ville vurdere å inkludere grunnforhold i variabelen fordi 
det er mer sannsynlig at trær faller der det er grunn forankringsdybde. Det er lite 
korrelasjon mellom vinden i skog og grunnforhold. Vi får heller ikke statistisk 
signifikante resultater når vi inkluderer grunnforholdene blokkmark, fjell og 
grunnlendt sammen med vind i skog. Vi har derfor ikke gått videre med denne 
varianten. 

6.3.3.3 Snø som klistrer seg til trær 
Som vi beskrev i rapporten fra i fjor, har vi laget flere variabler som skal fange forhold 
der snø klistrer seg til trærne. Vi forutsetter at snø fester seg til trær ved nedbør når 
temperaturen er mellom – 3 og 0,6⁰C.  

Vi har to typer variabler for snø på trær, en som teller antall dager med en viss 
snømengde på trærne og en som ser på antall ganger det akkumuleres en viss mengde 
over fem dager. Variablene over fem dager gir mest fornuftige resultater i analysene, 
de andre blir ikke signifikante. Variablene er basert både på nedbørsdata med 3 timers 
oppløsning og på døgn-oppløsning, og de er veldig sterkt korrelerte (0,99). Det vil ikke 
har betydning for resultatene hvilken vi velger, og vi går videre med datasettet med 
finest oppløsning.  De variablene det er aktuelt å gå videre med er dermed basert på 
femdagers terskler med 3 timers oppløsning. 

Vi har laget terskler som går fra 20 til 100 mm. Alle gir signifikante og rimelige 
resultater, men de lavere tersklene gir mer stabile resultater. Når vi setter terskelen 
høyere, får vi flere selskaper med 0-obsevasjoner, og vi må fjerne observasjoner fra 
regresjonen for å unngå at uteliggere skal påvirke resultatene for mye. En slik variabel 
fanger mer ekstreme forhold, men det er også vanskeligere å finne stabile statistiske 
sammenhenger. For å fange de mer langsiktige kostnadsdriverne ved forholdet, antar 
vi en terskel på 30 eller 40 mm er mest rimelig å benytte.  

Vi har sett nærmere på noen av variablene for januar 2018 i de områdene Agder Energi 
Nett og Lede har meldt at de ble hardest rammet av forhold knyttet til tung snø på 
trær. Figuren under viser andel av areal for akkumulasjon på mer enn 30 mm over fem 
dager14 i områdene Agder Energi Nett og Lede har sendt oss, og vi ser tydelig utslag på 
variabelen i løpet av måneden. Lede har oversendt oss informasjon om at dagene 15-
16. januar ga spesielt mange feil pga. tung snø. 23. januar var også en dag med mange 
feil. Figuren indikerer at vi klarer å fange opp dette med variabelen.  Agder Energi Nett 
har sendt oss KILE-beløp per dag i januar 2018, der er KILE 16. januar 30 prosent av all 
KILE hele januar. Vi ser at variabelen har stort utslag denne datoen, også, og det 
indikerer at variabelen er i stand til å fange de forholdene som vi ønsker. 

 
14 I vedlegg 2 viser vi også variablene for antall dager med akkumulasjon over 200 mm og 
gjennomsnittlig snø akkumulert på trær i vannekvivalent for samme periode.  
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Figur 4 Variabel for areal hos nettselskapene som har akkumulasjon av snø over 30 mm i løpet av fem 
påfølgende dager i område med skog per dag i januar 2018 

I likhet med variablene for skog med vind, er også skog med snø sterkest korrelert med 
løvskogen. Det er dermed ikke store tunge snøfall i kalde skogsområder i innlandet 
som fanges opp, men de mer kystnære skogene, der temperaturen oftere er rundt null 
om vinteren. Selv om både skog med vind og skog med snø er korrelert med løvskog, 
er de ikke korrelert med hverandre. Skog med snø er positivt korrelert med helning og 
innmating fra produksjon. Variablene for skog med snø er ikke korrelert med de rene 
snøvariablene som beregnes ut fra snødybde. Skog med snø fanger dermed helt andre 
forhold enn de rene snøvariablene gjør. 

6.3.4 Innmating fra produksjon i distribusjonsnettet 
I dagens modell inkluderer vi en variabel for innmating av småkraft. Dette er 
vannkraftverk med mindre enn 10 MW installert ytelse. De siste årene har det kommet 
mer vindkraft som mater inn i lokalt distribusjonsnett, og fremover forventer vi også 
mer solkraft. Vi ser ikke grunn til å skille mellom teknologiene for innmating, og vi har 
enklere tilgang på data hvis vi ikke setter grense for maksimal installert ytelse. Hvor 
mye som kan mates inn på lokalt distribusjonsnett, vil begrense seg av at det relativt 
lave spenningsnivået. Vi mener det er fornuftig å teste om innmating av all produksjon 
kan være signifikant. Innmating i distribusjonsnett rapporteres i eRapp både for årlige 
data og som midlere produksjon. Den siste varierer mindre over tid. Vi har sett på 
produksjonen som andel av levert energi gjennom året. Småkraft skaleres med 
størrelse på selskapet ved hjelp av kostnadsnormen15.  

Alle variablene er signifikante med negativt fortegn. Variablene for småkraft og all 
produksjon er sterkt korrelerte med hverandre (0,86). I tillegg er de korrelert med 
helning, snø på trær og løvskog. 

6.3.5 Kystnærhet og saltbelastning 
Vi presenterte flere relevante variabler for kystforhold i statusdokumentet fra i fjor: 
kystbelte, salting, forsyning til øyer og nett i vann. Vi mener at kystnærhet er et forhold 

 
15 Den kan også skaleres med levert energi, den vil få samme egenskaper, men verdiene på 
variabelen blir veldig lave. 
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der bruk av faktoranalyse er veldig nyttig, og først ser vi nærmere på de enkelte 
variablene.  

6.3.5.1 Kystbelte 
For avstand til kyst, har vi definert ti variabler for nettanlegg som ligger innenfor en 
viss avstand (kystbelte) til kystlinja. Bredden på kystbeltene varierer fra 200 til 5000 
meter. Korrelasjonen mellom de ulike kystbeltene avtar når forskjellen i bredde øker. 
Men det er fortsatt høy korrelasjon (0,87) mellom andel nett innenfor 200 meter og 
andel nett innenfor 5000 meter fra kystlinja. Det er 28 selskaper som har alt nettet sitt 
lenger unna kystlinja enn 5000 meter.    

Alle variablene er statistisk signifikante med negativt fortegn. Men vi antar de 
kostnadsdrivende forholdene ved å ha nett ved kysten, avtar med avstand. Vi tror 
derfor det er rimelig å se nærmere på variablene for andel nett innenfor 1 km fra 
kystlinja.   

6.3.5.2 Salting 
Vi har laget en annen variant av kystbeltene med utgangspunkt i en alternativ kystlinje 
som ble laget i forbindelse med modellrevisjonen i 2013. I denne versjonen er enkelte 
større fjorder og sund lukket, slik at kystlinjen ikke går inn i fjordarmene. 
Implikasjonen av lukkingen er at områdene langt inne i fjordarmene ikke blir sett på 
som kystnære. Lukkingen ble utført etter skjønn, og følger ingen helhetlig tilnærming 
for hele landet. De mest åpne og utsatte fjordene har vi holdt åpne, dette gjelder fire 
fjorder i Finnmark16. 

I den nye varianten av kystbeltene tar vi også hensyn til skog og høyde over havet. 
Premisset er at når vi kommer høyere over havet, eller det er skog i terrenget, vil nettet 
vil en viss grad beskyttes fra salt og korrosjon. Anlegg som ligger i eller omringet av 
skog, tas ikke med i beregningen, det gjør heller ikke anlegg over 100 moh. eller 
omringet av områder over 100 moh.  

Alle variablene er statistisk signifikante med negative fortegn. De er relativt sterkt 
korrelert med de rene kystbeltene, med korrelasjoner på om lag 0,7. 

6.3.5.3 Øyer 
I dagens modell samler vi inn data på antall øyer fra nettselskapene i en særskilt 
rapportering. Vi ønsker å gå bort fra en slik ordning og heller benytte geografiske data. 
Vi har beregnet flere variabler ved å kombinere informasjon fra Kartverkets N50 serie 
om kystlinje og veier.  

Vi har til sammen sju variabler for øyer der vi har ulike betingelser for at øyene skal 
telle med. Betingelsen for alle variablene er at de ikke har fastlandsforbindelse. 
Deretter må det være nettanlegg på øya, og vi har tre måter å definere dette på: at det 
er nett i det hele tatt, at det har minst én nettstasjon eller minst én km høyspent nett. 
Vi har også vurdert om avstand til øyene kan ha noe å si for kostnadene. Tanken er at 
øyer som ligger nær land, ikke krever mye spesielle tilpasninger og dermed ikke er 
dyrere å forsyne enn andre områder. Her har vi utvidet de tre forrige variablene med 
betingelse om at øya ligger mer enn 100 meter fra land. I tillegg har vi laget en variabel 

 
16  Dette gjelder Laksefjorden, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Varangerfjorden. Se side 43 i  
NVE høringsdokument 2/2012. 
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for gjennomsnittlig antall meter fra øy til fastland. De variablene som teller øyer 
skaleres med kostnadsnormen. 

Ingen av variablene for øyer gir rimelige resultater i analysene. Noen av variablene er 
statistisk signifikante, men med positivt fortegn. Dette gjelder blant annet variabelen 
for avstand til fastland. Det er det motsatte av vi forventer, siden vi antar at det er 
dyrere å forsyne øyer langt unna fastlandet. Det kan tyde på at øy-variablene i liten 
grad faktisk klarer å fange opp forholdet som vi ønsker, og vi ser om vi kan benytte 
andre variabler for å fange opp de kostnadsdrivende forholdene med øyer.  

6.3.5.4 Nett i vann 
Basert på arealtype fra AR5 har vi beregnet en variabel for andel nett i vann. Dette er 
andel luft og sjøkabler som krysser elv, innsjø eller hav. Den er statistisk signifikant 
med negativt fortegn, så og vi tar den med i den videre testingen. Nett i vann har høy 
positiv korrelasjon med øy-variablene, opp mot 0,74. Den kan fange noe av 
kostnadsdriverne for forsyning av øyer.   

6.3.6 Snø og kulde 
Vi har laget variabler for snø på trær. De er lite korrelert med rene snøvariabler, som vi 
nevner i 6.3.3.3. Det er dermed grunn til å se nærmere på variabler for snø og kulde 
også.  Vi beskrev flere varianter av snø- og kuldevariabler i statusdokumentet fra i fjor. 
I tillegg har vi laget nye variabler som kombinerer snø og vind, i snøfokkvariabler17. 
Variablene beskriver mengden av vindtransportert snø siste døgn. Lett snøfokk er 
definert som 5–20 cm, moderat snøfokk 20–50 cm og kraftig snøfokk over 50cm per 
dag.  Vi har laget variabler på hvor mange dager det har vært «lett og høyere», 
«moderat og høyere» og «kraftig» snøfokk. 

Ingen av variablene for snø, kulde eller snøfokk gir rimelige resultater i analysen. Det 
finnes enkelte variabler som er statistisk signifikante, men de har positivt fortegn. Vi 
har likevel sett nærmere på egenskapene ved dem for å se om det er fornuftig å 
kombinere dem med andre variabler.  

Vi ser at variablene har en viss positiv korrelasjon med reindriftsvariablene (omtales i 
6.3.8) og sterk vind, og noe negativt korrelert med variabler for kyst eller løvskog. Det 
er dermed kulde og snø i de nordlige eller innlands-strøk som fanges i variablene, og vi 
kan vurdere å inkludere dem i eventuelle faktorer for slike områder.  

6.3.7 Spesielle kundetyper 
I trinn 1 er antall abonnementer en av oppgavevariablene, og her teller alle kunder likt. 
Det kan være at enkelte kundetyper er dyrere å forsyne enn andre, derfor har vi laget 
variabler for å fange ulike kundetyper. Dette gjelder plusskunder, industrikunder, 
næringskunder og levering til andre distribusjonsnett. Disse kundene krever mer levert 
energi enn selskaper som for eksempel har mest husholdnings- og fritidsboliger. Det 
kan gi høyere nettap, større investeringskostnader og høyere driftskostnader fordi 

 
17 Snøfokk finnes som variabel i xgeo.no, Kartet tar utgangspunkt i nysnødypkartet og kombinerer 
det med døgnmiddelverdier for vindhastighet (fra en værvarslingsmodell). I tillegg tar modellen 
hensyn til snøens alder og tilstand (tørr snø er lettere flyttbar enn våt for eksempel), se mer på 
https://www.xgeo.no/?p=snoskred&m=bmGeodataGraatone%3BMapLayer_additional_snow_dept
h&l=no&d=1654776000000&e=-1555699%7C6126609%7C2559787%7C8245311&ft=1%3B. 
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driften blir noe mer komplisert. Nærings- og industrikunder krever også en høyere 
leveringspålitelighet, som gir høyere kostnader ved avbrudd.  

Vi har variabler for andel energi levert til industrikunder, næringskunder, og andre 
distribusjonsnett. Ingen blir signifikante. For plusskunder har vi både andel 
plusskunder og andel levert energi fra plusskunder. De blir statistisk signifikante, men 
med positivt fortegn, og med en del uteliggere i regresjonen. Vi har sett hvilke andre 
forhold plusskunder er korrelert med. Andel plusskunder har en viss positiv 
korrelasjon med nett i områder med høy befolkningstetthet (0,37), andel lavspentnett 
(0,38) og bebygget areal (0,41). Den er negativt korrelert med helning (-0,35) og 
kystnærhet (-0,37) Det ser sånn sett ut til at det er de litt mer tettbebygde innlands- 
strøk som har størst andel plusskunder.  

6.3.8 Reindrift 
Vi har variabler for andel nett i høstbeite, høstvinterbeite, vinterbeite, sommerbeite, 
vårbeite, flyttlei og oppsamlingsområde. For beiteområdene har vi buffer på 300 meter 
rundt nettet, mens flyttlei og oppsamlingsområde har 2000 meter buffer. Ingen av 
variablene er statistisk signifikante. De er også skjevfordelte og mange selskaper har 
verdien 0 på variabelen. Det gjør det vanskelig å finne statistisk signifikans. Variablene 
er ganske korrelert med snø og kulde. De har en viss korrelasjon til vindvariablene, 
men ikke kyst og øyer.  

6.3.9 Kulturminner og naturvern 
I statusdokumentet fra i fjor, beskrev vi at data for kulturminner kan hentes fra 
Riksantikvaren. Data over naturvernområder har vi hentet fra Miljødirektoratet.  

For både kulturminner og naturvern har vi laget flere variabler med ulike bredder på 
buffere rundt observasjonene. Ingen av variablene er signifikante. Variablene er også i 
liten grad korrelert med noen av de andre forholdene. 

6.3.10 Sentrum og grisgrendt 
I statusdokumentet beskriver vi variabler bygget på flere datakilder som kan beskrive 
hvor tettbygget et område er. De aller fleste er ikke statistisk signifikante. Noen 
sentrumsvariabler er statistisk signifikante med positivt fortegn, dette er variabler 
basert på bebygd område, handelssone og antall virksomheter. Positivt fortegn kan 
tolkes som at selskaper med mye av forholdet, har høyere DEA-resultater enn andre.  

For grisgrendt har vi variabler for andel nett uten befolkning eller andel nett med lav 
befolkning. Disse er ikke statistisk signifikante. Andel nett med lav befolkning er 
positivt korrelert med flere av de andre variablene, som snø, kulde, reindrift, vind, 
løvskog og helning.  

6.4 Flere variabler i samme modell 
Vi skal inkludere flere variabler i modellen, og gjennomgangen av variablene en og en, 
har gitt oss bedre kjennskap til variablene. Etter gjennomgangen i 6.3 har vi funnet 
signifikante sammenhenger for:  

• Skogforhold 

o Skog med ulike treslag og boniteter 
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o Snø på trær 

o Skog med vind fra uvanlige retninger 

• Innmating fra produksjon 

• Kystforhold/nett i vann 

• Helning 

• Fjell- /steingrunn 

I utgangspunktet ønsker vi å inkludere disse forholdene i modellen vi foreslår. Vi har 
ikke funnet signifikans for snø og kulde som enkeltvariabler. Men erfaringen fra 
dagens modell, er at disse blir signifikante sammen med andre variabler i modellen. 
Derfor vil vi teste om det er fornuftig å inkludere slike forhold i modellen vi foreslår.   

I 6.3 så vi på korrelasjonen mellom variablene. Det har gitt oss bedre kunnskap om hva 
variablene fanger opp. I tillegg legger korrelasjonene føringer for hvilke variabler vi 
kan inkludere i samme modell.  

Et eksempel er skogvariablene. Det er i teorien liten grunn til å skille mellom treslag for 
å fange kostnadsdriverne ved skog. Selskapene må rydde skogen og sørge for at trær 
ikke vokser opp i eller faller på linjene og forstyrrer forsyningen, uavhengig av om det 
er løvskog eller barskog som vokser i området. Likevel kan det være hensiktsmessig å 
skille på treslag på grunn av korrelasjon mellom variablene. Variablene for helning og 
innmating fra produksjon er også sterkt korrelerte med skogvariabler som inkluderer 
løvskog.  Hvis vi inkluderer helning, eller innmating fra produksjon i modellen, blir ikke 
skogvariablene som inkluderer alle treslag statistisk signifikante. Derimot blir 
variabler for bar- og/eller blandingsskog signifikante. Vi velger derfor å skille på 
treslag, og lager en egen variabel for bar- og blandingsskog. Det er variablene med høy 
bonitet som har mest stabil signifikans gjennom ulike varianter av modellene, derfor 
vil vi også skille på bonitet i variabelen. Skogvariabelen kalles 
"barskog_blandingsskog_bon_høy_sers_hoy" og er beregnet som andel nett gjennom 
bar- eller blandingsskog med høy eller særs høy bonitet. 

Den sterke korrelasjonen mellom helning og innmating fra produksjon medfører også 
at småkraft og helning ikke blir statistisk signifikante hvis vi inkluderer dem som to 
variabler i samme modell. Det finnes selvstendige argumenter for hvorfor helning og 
innmating fra produksjon er kostnadsdrivende forhold. I områder med helning kan 
selskapene måtte investere i mer solide nettanlegg, eller bygge rundt områdene. Det 
kan også være mer krevende terreng for drift og vedlikehold. Mye innmating av 
produksjon kan gi mer utfordrende driftssituasjoner og det kan gi høyere nettap. Selv 
om argumentene er selvstendige, finnes ofte innmating av produksjon i områder med 
mye helning. Her er faktoranalyse et verdifullt verktøy siden vi kan utnytte 
informasjonen fra flere variabler. Helning og produksjon er også korrelert med løvskog 
og snø på trær, og vi inkluderer alle fire forholdene i en faktor som vi kaller Løvfall. 
Detaljene i denne faktoren er:  
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Faktor for «Løvfall» 

• Innmating av produksjon i lokalt distribusjonsnett. Midlere produksjon i MWh 
som andel av total levert energi i distribusjonsnettet. Finnes i note 1.5 i eRapp, 
«innmat_midl_andel». 

• Helning rundt nettet. Beregnet fra terrengkart, gjennomsnittlig helning i 
grader rundt alt nett, «helning_hele_nettet». 

• Snø som klistrer seg til trær. Antall ganger per år der minimum 30 mm nedbør 
kommer over 5 dager mens gjennomsnittlig døgntemperatur er mellom – 3 og 
0,6⁰C i områder med skog. Beregnet på datasett med 3 timers oppløsning, 
«skog_i5dgt30_mean_3h». 

• Andel nett gjennom løvskog med høy og særs høy bonitet, 
«lovskog_bon_hoy_ser_hoy» 

For kystforhold mener vi også at faktoranalyse er godt egnet. Aktuelle variabler til 
faktoranalyse er andel nett i kystnære områder, saltingsvariabel og nett i vann. Vind 
fra uvanlige retninger er også korrelert med de øvrige kystvariablene, og vi mener det 
er hensiktsmessig å inkludere denne i kystfaktoren. Det gir følgende variabler i denne 
faktoren: 

Faktor for «Kyst» 

• Andel nett i kystbelte på 1000 meter fra kystlinja, 
«kystbelte_1000_hele_nettet». 

• Andel nett i saltutsatte områder. Nettet ligger maks 200 m fra kysten, ikke 
høyere enn 100 moh. eller omringet av områder høyere enn 100 moh., ikke i 
eller omringet av skogsområder, «saltbelastning_avst200fj_hele_nettet». 

• Andel nett i vann. Andel luftledninger og sjøkabler gjennom arealtype hav, elv 
eller innsjø, «nettivann». 

• Vind fra unormal retning i områder med trær. Antall timer det har blåst minst 
14 ms fra en unormal retning. Terskelen for å bestemme den unormale 
vindretningen er 15 prosent, «metpp_frq_15_s14» 

Selv om ingen av variablene for snø, kulde eller vind var statistisk signifikante i seg 
selv, har vi satt sammen flere av variablene i en faktor som vi kaller frost. Den er 
statistisk signifikant sammen med de andre variablene i modellen, både med alle de 
tre andre variablene, eller bare kyst og skog eller bare kyst og løvfall. Hvis vi derimot 
tar faktor for kyst ut av analysen, mister faktor for frost sin signifikans. Den har en viss 
negativ korrelasjon med faktoren for kyst, men nivået på korrelasjonen er ikke så høyt 
at vi ikke kan inkludere dem i samme modell18.  

 

 
18 Vi benytter en såkalt Variance-inflation factor som viser grad av multikollienaritet. Den tar 
utgangspunkt i verdiene på R2 fra regresjoner der hver av de uavhengige variablene kjører mot de 
andre uavhengige variablene. Det er ingen absolutt toleransegrense for multikollinearitet, men 
tommelfingerregelen er at den ikke bør være over 10. I våre analyser ligger den mellom 1 og 3.  
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Faktor for «Frost» 

• Antall dager med snødybde over 40 cm. Gjennomsnitt over 2010–2020, 
"daygt400sdyr_mean_2010_2020_hele_nettet".  

• Antall frosttimer, timer med lavere temperatur enn 0°C. Gjennomsnitt over 
2010–2019, «frostHours24h06yr_mean_2010_2019_hele_nettet». 

• Snøfokk, antall dager med moderat eller kraftig snøfokk (over 20 cm). 
Gjennomsnitt over 2014–2020, 
«daygt200additionalSnowDepthyr_mean_2014_2020». 

• Vind i 99. prosentil, Vindhastighet i meter per sekund i 99.prosentil, 
«metppAnalysis_windSpeed10m1hp99yr_mean_2014_2021». 

Fjell- og grunnlendte forhold blir ikke signifikant sammen med de andre variablene vi 
har inkludert så langt.  Dette gjelder både variabelen som er laget for alt nett, og 
variabelen som kun er for kabel. De er begge positivt korrelert med variablene som 
definerer kystforhold og løvfall, og vi antar at mye av det kostnadsdrivende ved fjell- 
og grunnlendte forhold allerede er fanget opp av variablene vi har så langt i modellen.  

Korrelasjonen mellom de ulike variablene som inngår i hver av faktorene vi har laget, 
vises i vedlegg 3. Figuren under viser resultatene fra regresjonen. 

 
Figur 5: Regresjonsresultater fra foreslått modell for modell for lokalt distribusjonsnett 

6.5 Sensitivitetsanalyser 
Vi har gjort alle testene på et datasett som består av femårige gjennomsnittlige data 
for 2015–2019. Når vi beregner inntektsrammer, oppdaterer vi datagrunnlaget hvert 
år. Derfor er det viktig at modellen har fanget de langsiktige kostnadsdriverne slik at 
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modellen kan benyttes i flere år fremover. Vi har gjort noen analyser for å teste 
sensitivitetene i modellen.  

Vi har testet variabler som differanse til mønsterselskap og med Bacon test. Men 
signifikansen og de fornuftige fortegnene holder seg også om vi fjerner Bacon-testen 
og/eller analyserer variablene i seg selv (ikke differanse til mønsterselskap). Vi synes 
det er en fordel at resultatene holder seg stabile gjennom disse ulike metodevalgene. 

Siden vi korrigerer for differanse til mønsterselskapet, er resultatet avhengig av hvilke 
selskaper som er referenter. Vi har derfor innført kostnads-sjokk for alle referentene, 
både en og en og flere samtidig, slik at de ikke blir referenter lenger. Da blir andre 
selskaper definert som frontselskaper. Alle variablene har holdt seg signifikante 
gjennom alle testene.  

Vi har også testet hvordan variablene slår ut i datasettet for varsel om inntektsrammer 
for 2022. Også her holder alle variablene seg signifikante. Det gir oss tiltro at modellen 
vi foreslår, er robust også når datagrunnlaget endres.  

6.6 Forslag til ny modell 
Vi foreslår å inkludere følgende rammevilkårsvariablene i trinn 2 i lokalt 
distribusjonsnett:  

- Andel nett i bar- og blandingsskog av høy og særs høy bonitet 

- Faktor for løvfall 

- Faktor for kyst 

- Faktor for frost 

Både disse ferdige variablene og variablene som inngår i faktorene, presenteres i kart i 
Vedlegg 4. I kartene har vi også markert referentenes verdier, slik som de inngår i 
analysene vi har gjort.  

7 Regionalt distribusjonsnett 
7.1 Dagens modell 
I DEA-modellen i trinn 1 har vi fire oppgavevariabler som vi beregner ut fra 
anleggsmassen til selskapene. Vi har samlet inn data på linjer, kabler og 
stasjonskomponenter. Ved å benytte et omfattende vektsystem, summerer vi 
anleggene til fire oppgavevariabler: luftledninger, jordkabler, sjøkabler og en 
stasjonsvariabel. Vektsystemet er basert på forskjell i kostnader for anlegg som har 
ulike egenskaper, for eksempel at 300 kV er dyrere enn 132 kV19. Dermed tas det 
implisitt hensyn til rammevilkår allerede i trinn 1 i modellen. For eksempel, hvis et 
selskap velger høyere dimensjonering på anlegg fordi geografien er utfordrende, vil 
dette gi høyere verdi i oppgavevariabelen i trinn 1. Og om et selskap har jordkabler 
(sjøkabler), må minst ett av referanseselskapene også ha jordkabler (sjøkabler). Dette 

 
19 Dere kan lese mer om vektsystemet i NVE rapport 110/2015, NVE høringsdokument 8/2015 og 
NVE høringsdokument 5/2014. 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_110.pdf
https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_08.pdf
https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2014/hoeringsdokument2014_05.pdf
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sikrer en viss likhet mellom et selskap og det som det sammenlignes mot. I tillegg tar 
vektsystemet eksplisitt hensyn til hvor tettbebygget det er i området for jordkabler og 
stasjonsvariabelen. 

I dagens modell for regionalt distribusjonsnett har vi en rammevilkårsvariabel i trinn 2. 
Den er satt sammen av data for helning20 og skog21. Denne ble inkludert i 2013, og ble 
testet igjen ved innføringen av nytt vektsystem fra 201622. 

De siste to årene har variabelen ikke vært statistisk signifikant, og det har ikke vært 
noen korreksjon i trinn 2. Vi har likevel beholdt variabelen i modellen, slik at hvis den 
blir signifikant igjen, vil det bli korrigering i trinn 2 igjen også.   

7.2 Datasett 
Vi har i stor grad laget variabler for de samme forholdene i regionalt distribusjonsnett 
som vi har laget i lokalt distribusjonsnett. Noen av variablene mener vi ikke er 
relevante for regionalnettet. Dette gjelder variabler for sentrum/grisgrendt, fordi vi i 
vektsystemet allerede tar hensyn til sentralitet både for stasjonskomponent og for 
jordkabler. De ulike variablene for kundetyper er heller ikke relevant siden kunder ikke 
er en av oppgavevariablene i trinn 1 i DEA-modellen. Sjøkabel er en egen variabel i 
DEA-modellen., og det sørger for at selskaper med sjøkabler måles mot minst ett 
selskap som også har sjøkabler. Dette kan redusere behovet for å korrigere for 
kystforhold. Vi ser likevel at enkelte selskaper som ligger nær kyst, ikke har sjøkabler. 
Derfor har vi laget variabler for kystnærhet som vi vil teste.  

Vi tester variablene i et datasett der kostnader og oppgavevariablene er gjennomsnitt 
av femårige data. Vi benytter datasettet for årene 2016–2020. Det er 47 selskaper i 
regionalt distribusjonsnett, hvorav 34 selskaper inkluderes i regresjonsanalysene. 
Referentene er Tensio TS AS, NEAS AS, Lnett AS, Glitre Energi Nett AS. De 
bootstrappede DEA-resultatene for selskapene i analysen fordeler seg som figuren 
under viser:  

 
20 Gjennomsnittlig helning i grader rundt luftledningene. 
21 Andel luftnett som går gjennom barskog med høy eller særs høy bonitet.  
22 Vi beskriver dette i NVE høringsdokument 8/2015. 

https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_08.pdf
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Figur 6: Fordelingen av DEA resultatene som rammevilkårene testes mot 

7.3 Enkeltvariabler 
Som vi skriver i kapittel 5, går vi først gjennom variablene enkeltvis. Vi har delt dem 
opp etter hvilke forhold de er ment å fange opp. 

7.3.1 Vind 
Vi har variabler for vindstyrke med årsmaksimum og med ulike prosentiler for sterk 
vind som vi har testet. Vi har prosentilene 95 og 99 i tillegg til 99,5, 99,7 og 99,9. Ingen 
av disse er signifikante. Vi vil kombinere dem i noen modeller med andre variabler for 
å se om det endrer resultatene. Vind er positivt korrelert med saltbelastning, snø, 
kulde og reindrift. 

7.3.2 Helning 
Fra kartverkets terrengmodell har vi data på helning i grader rundt nettet. Vi har 
beregnet en variabel for gjennomsnittlig helning rundt nettanlegg. Variabelen er ikke 
statistisk signifikant. Vi vil likevel inkludere den i noen modeller sammen med andre 
variabler for å se om dette endrer resultatene. Helning er positivt korrelert med 
løvskog og snø på trær og noe positivt korrelert med snø og kulde. 

7.3.3 Skog og arealtype 
Som vi beskriver i statusrapporten fra i fjor har vi data på sju ulike arealtyper fra AR5. 
Dette er bebygget område, jordbruk, skog, snaumark, myr, ferskvann og hav.  Vi har 
laget variabler for nett gjennom de ulike typer areal. Ingen av variablene er 
signifikante. Andel nett i skog er signifikant på 10% nivå, men med positivt fortegn. Vi 
tror ikke det er billigere å drive nett i skog enn andre forhold, og antar at vi egentlig 
fanger opp en annen sammenheng her.  

For skog har vi også informasjon om treslag og bonitet, og vi har kombinert disse 
egenskapene i ulike skogvariabler.  
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7.3.3.1 Skog, bonitet og treslag 
All skog med all bonitet har vi allerede testet ut med arealtype-kartet, men vi har også 
laget en variabel med all skog med høy og særs høy bonitet. Videre har vi definert fire 
kategorier av treslag; barskog og løvskog i tillegg til blandingsskog sammen med 
henholdsvis barskog og løvskog. For hver av disse har vi to kategorier av bonitet: all 
bonitet eller høy og særs høy bonitet. Dette gir oss til sammen ni skogvariabler.  

Når vi ser på korrelasjonen mellom variablene, ser vi at blandingsskogen i liten grad 
endrer variablene for løvskog eller barskog. Det er også sterk korrelasjon mellom 
variablene for all bonitet og de med høy og særs høy bonitet (rundt 0,85). Det er 
dermed løvskog eller barskog med høy bonitet som driver de øvrige skogvariablene 
også.  

Ingen av variablene blir signifikante med negative fortegn. Variablene med løvskog gir 
i enkelte tilfeller negativt fortegn, men de er ikke statistisk signifikante. Vi vil se om vi 
får mer fornuftige resultater år vi inkluderer skog sammen med andre forhold i 
modellen.  

7.3.3.2 Snø som klistrer seg på trær 
Vi har kombinert skogvariabler med snø for å fange forholdene som gjør at snø klistrer 
seg til trær. Her beregner vi akkumulert nedbør per døgn mens gjennomsnittlig 
døgntemperatur er mellom -3 og 0,6 grader, og vi setter ulike terskelverdier for hva 
som kan være kostnadsdrivende. Tersklene varierer fra 20 til 100 mm. I tillegg har vi 
variabler for antall dager med snøbelastning på 100, 200 og 300 mm. Snøbelastning på 
100 mm blir signifikant, men med positivt fortegn. Ellers er ingen av de andre 
variantene statistisk signifikante. Vi vil likevel inkludere noen av dem i modeller med 
andre variabler. Snø på trær er litt positivt korrelert med løvskog og helning, og 
negativt korrelert med snø og kuldevariablene. 

7.3.4 Innmating til og utmating fra regionalnettet 
Vi har mottatt innspill på at kraftflyten kan være en kostnadsdriver i regionalnettet. Vi 
har ikke geografiske data over hvor kraften flyter, men i eRapp har vi data på 
mengdene som flyter inn fra produksjon, opp i transmisjonsnett og ned i eget 
distribusjonsnett. Vi har laget variabler på andel energi fra produksjon, matet opp til 
transmisjonsnettet og matet inn i eget distribusjonsnett.  Variablene har relativt skjev 
fordeling, og ingen av dem er statistisk signifikante. De er i liten grad korrelert med 
noen av de andre variablene.  

7.3.5 Kystnærhet og saltbelastning 
Vi har laget flere typer variabler for kystnærhet. Den første kategorien tar kun hensyn 
til avstand til kyst fra nettanleggene. Vi har vi definert ti variabler for nettanlegg som 
ligger innenfor en viss avstand til kyst der vi har bredden på kystbeltet varierer fra 200 
til 5000 meter. Ingen av disse variablene er statistisk signifikante i analysen.   

I likhet med variablene i lokalt distribusjonsnett, har vi utvidet variablene slik at de 
også tar hensyn til skog og høyde over havet for å fange saltbelastning. Premisset er at 
når vi kommer høyere over havet, eller det er skog i terrenget, vil nettet vil en viss grad 
beskyttes fra kystforholdene. Anlegg som ligger i skog eller over 100 moh. tas ikke med 
i variabelen. Vi har laget sju slike variabler der vi varierer kystbeltet mellom 200 og 
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5000 meter fra den alternative kystlinjen som ikke går inn i fjordarmene, og som er 
beskrevet i kapittel 6.3.5.2. Heller ingen av disse blir signifikante.  

Vi vil inkludere kystvariabler i modell sammen med andre variabler. Smale kystbelter 
har noe positiv korrelasjon til helning og løvskog, og er negativt korrelert med snø og 
kulde.  

7.3.6 Snø og kulde 
Vi har laget flere variabler for kulde og snø. For temperatur har vi fire variabler: en for 
antall dager med maksimumstemperatur -15 grader i løpet av et døgn, en for antall 
dager med middeltemperatur på 0 grader og to for akkumulerte frosttimer. For snø 
har vi fem variabler med ulik mengde snø på bakken eller snødybde.  Ingen av 
variablene på kulde eller snø er statistisk signifikante. Vi vil teste snø- og 
kuldevariabler i modell med andre variabler. De har noe positiv korrelasjon med sterke 
vinder og variabler for reindrift og variablene som inneholder all skog. 

7.3.7 Reindrift 
Vi har data for andel nettanlegg som ligger i ulike beitetyper, sommerbeite, høstbeite 
og høstvinterbeite. Vi ser at variablene har negativt fortegn, men de er ikke statistisk 
signifikante. Mange av selskapene har 0 som verdi på variabelen, og vi ser at den har 
en såpass skjev fordeling at det er vanskelig å få fornuftige resultater fra en regresjon 
med såpass få selskaper. Vi går derfor ikke videre med denne variabelen.   

7.3.8 Kulturminner 
Vi har data for andel nett som går gjennom område med enkeltminner. Variabelen får 
positivt fortegn og er ikke statistisk signifikant. Vi ser at også for denne variabelen har 
en stor andel selskaper 0 i verdi. Den er veldig skjevt fordelt, og det er vanskelig å få 
signifikante resultater i en regresjon med litt begrenset antall selskaper. Vi går ikke 
videre med denne variabelen.  

7.4 Flere variabler i samme modell 
Vi har testet modeller der vi inkluderer flere variabler i samme regresjon. Vi gjør disse 
testene selv om enkeltvariablene ikke er statistisk signifikante alene. Selv om en 
variabel ikke er signifikant i seg selv, kan variablene bli signifikante sammen. Dette så 
vi også da vi utviklet dagens modell i 2012. Den gang var skogvariabelen signifikant i 
seg selv, helning var signifikant først på 15 %-nivå, men sammen ga de fornuftig 
fortegn og signifikans. 

Noen av variablene som er positivt korrelert, har vi satt sammen i faktorer som vi har 
testet. I tillegg har vi testet noen modeller der inkluderer to rammevilkårsvariabler 
sammen, da kan ikke variablene være for korrelert.  

Vi har testet modeller faktorer for: 

- Løvskog, helning og snø på trær 

- Kystbelte, vind og saltbelastning 

- Kulde, snø og vind 
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Vi har også testet to og to variabler i samme modell 

- Skog og helning 

- Skog og saltbelastning 

- Skog og snø 

- Skog og kulde 

- Skog og innmating 

- Snø på trær og saltbelastning 

- Saltbelastning og snø 

- Saltbelastning og kulde 

- Saltbelastning og innmating 

Ingen av disse kombinasjonene gir både meningsfulle koeffisienter og statistisk 
signifikans, resultatene vises i tabell i vedlegg 5. Vi konkluderer med at vi ikke finner 
rammevilkår som har systematisk negativ påvirkning på DEA-resultatene i regionalt 
distribusjonsnett. Vi tror det i hovedsak skyldes at vi fanger opp de relevante 
forholdene i DEA. 

7.5 Sensitivitetsanalyser 
Vi har gjort alle testene på et datasett som består av femårige gjennomsnittlige data 
for 2016–2020. Når vi beregner inntektsrammer, oppdaterer vi datagrunnlaget hvert 
år. Derfor er det viktig at modellen har fanget de langsiktige kostnadsdriverne slik at 
modellen kan benyttes i flere år fremover. Vi har gjort noen analyser for å teste 
sensitivitetene i modellen.  

Hvilke selskaper som er referenter, kan ha betydning for hvilke rammevilkår som er 
signifikante. Derfor har vi gjort sensitivitetsanalyser der vi definerer at en og en av 
referentene ikke lenger definerer fronten. I hver av analysene, tester vi om 
enkeltvariabler blir signifikante. Vi har også analysert datasettet for 2015–2019. Der er 
også referansesettet noe annerledes enn i 2016–2020 datasettet, siden også Elvia AS er 
referent der. Det datasettet har 50 selskaper hvorav 35 inngår i analysene. 

I sensitivitetsanalysene får vi litt andre fortegn og signifikansnivåer enn i 
hovedanalysen. Men heller ikke i sensitivitetsanalysene er det variabler som blir 
statistisk signifikante med negative fortegn. Vi mener sensitivitetsanalysene støtter en 
modell uten rammevilkårsvariabler.  

7.6 Forslag til ny modell 
Vi foreslår å fjerne trinn 2 i kostnadsnorm-modellen i regionalt distribusjonsnett. 
Dermed benytter vi DEA-resultatet fra trinn 1 til å beregne kostnadsnormen. I praksis 
er dette i tråd med beregningen av kostnadsnormen de siste to årene.  
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8 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

8.1 Konsekvenser for nettkundene 
Det blir ingen endring i den totale tillatte inntekten til nettselskapene. I sum vil 
brukerne av nettet totalt betale det samme med disse foreslåtte endringene som uten 
endringen i modellene. Men fordelingen mellom kundene blir riktigere fordi den nye 
modellen reflektere kostnaden og effektiviteten til nettselskapet bedre.  

Fordelingen av nettleie mellom kundene vil endres. Dette gjelder i utgangspunktet 
ikke kunder i regionalt distribusjonsnett. Endringen vi foreslår på det nettnivået gir i 
praksis samme resultater som dagens modell i de to siste årene. I praksis vedtar vi en 
inntektsramme for hele nettvirksomheten slik at endringene i lokalt distribusjonsnett, 
kan påvirke nettleie i regionalt distribusjonsnett noe, men som en forenklet 
tilnærming for å finne økonomiske konsekvenser, forutsetter vi at endringene som 
følge av forslaget vårt, berører kundene i lokalt distribusjonsnett.  

Vi beregner endring i inntektsramme per nettselskap med vår foreslåtte modell i 
forhold til dagens modell for varsel om inntektsramme for 2022. Vi fordeler endringen i 
inntektsramme på antall abonnementer i lokalt distribusjonsnett. Da ser vi hvor mye 
hver kunde i gjennomsnitt vil få i økt/redusert nettleie per år som følge av de foreslåtte 
endringene. Dette vil bare være en gjennomsnittlig virkning, den faktiske virkningen 
kan fordele seg noe annerledes.  

Tabell 7: Selskapene med størst endring per abonnement. Tabellen viser inntektsramme for 2022 med 
henholdsvis foreslått og dagens modell, differanse i tusen kroner, antall abonnementer og differansen i 
inntektsramme delt på antall abonnementer. Merk at endring per abonnement er i kroner per år, mens 
øvrige tall i tabellen er i tusen kroner.   

Selskap 
IR nytt 
forslag 

IR 
dagens 
modell 

Diff i 
tusen 
kroner Antall abo 

kr, snitt 
endring pr 
abo 

Størst negativ endring           
SANDØY NETT AS 10 357 16 828 -6 471 1 097 -5 898 
SØR AURDAL ENERGI AS 27 376 29 541 -2 165 3 153 -687 
TROLLFJORD NETT AS 53 809 57 609 -3 800 5 609 -677 
LOFOTKRAFT AS 228 228 239 325 -11 097 17 476 -635 
EVERKET AS 48 778 53 479 -4 701 7 664 -613 
VANG ENERGIVERK AS 18 467 19 746 -1 279 2 457 -521 
ÅRDAL ENERGI NETT AS 23 516 25 201 -1 685 3 574 -471 
TINDRA NETT AS 29 446 30 999 -1 553 3 677 -422 
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK  13 772 14 836 -1 064 2 526 -421 
Størst positiv endring           
NORDKYN KRAFTLAG SA 30 530 28 911 1 619 1 910 848 
HAMMERFEST ENERGI NETT  90 526 87 611 2 915 8 014 364 
NEAS AS 230 002 221 232 8 770 26 493 331 
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BINDAL KRAFTLAG SA 10 707 10 314 392 1 209 324 
LUOSTEJOK KRAFTLAG SA 46 963 45 667 1 297 4 009 323 

BKK NETT AS 1 526 
224 

1 464 
562 61 661 257 500 239 

 

8.2 Konsekvenser for nettselskapene 
Konsekvensen av forslaget for nettselskapene er i hovedsak at de vil få en riktigere 
inntektsramme. Den økonomiske konsekvensen er at noen vil få høyere 
inntektsramme og andre vil få lavere. Dette vil påvirke avkastningen hvis de ikke 
reduserer kostnadene sine. I tabellen under viser vi utslagene for de selskapene som 
får størst endringer i forhold til dagens modell. Virkning for alle selskaper presenteres i 
vedlegg 6, der vises også den estimerte avkastningen per selskap fra varsel om 
inntektsrammer for 2022. 

Tabell 8: Selskapene med størst virkning på avkastning. Tabellen viser inntektsramme for 2022 med 
foreslått og dagens modell, differanse i tusen kroner og i prosent, avkastningsgrunnlag beregnet som 
bokført verdi 31.12.20 + 1 % og endring i avkastning ved ny modell.  

Selskap 
IR nytt 
forslag 

IR 
dagens 
modell 

Diff i 
tusen 
kroner Diff i % 

BFV 
311220 
+ 1% 

Endret 
avkastn. 

Størst negativ endring             
SANDØY NETT AS 10 357 16 828 -6 471 -38 % 28 103 -23.0 % 
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK  13 772 14 836 -1 064 -7 % 34 914 -3.0 % 
ØVRE EIKER NETT AS 46 932 51 215 -4 283 -8 % 161 202 -2.7 % 
VANG ENERGIVERK AS 18 467 19 746 -1 279 -6 % 50 573 -2.5 % 
ÅRDAL ENERGI NETT AS 23 516 25 201 -1 685 -7 % 73 296 -2.3 % 
HALLINGDAL KRAFTNETT AS 136 617 145 195 -8 577 -6 % 418 547 -2.0 % 
HAVNETT AS 28 685 30 461 -1 776 -6 % 87 859 -2.0 % 
EVERKET AS 48 778 53 479 -4 701 -9 % 244 174 -1.9 % 
VALDRES ENERGI NETT AS 68 626 73 455 -4 829 -7 % 254 737 -1.9 % 
Størst positiv endring             
NORDKYN KRAFTLAG SA 30 530 28 911 1 619 6 % 44 325 3.7 % 
HURUM NETT AS 35 358 33 889 1 469 4 % 112 233 1.3 % 
KRAGERØ ENERGI AS 53 911 51 813 2 098 4 % 180 040 1.2 % 
BINDAL KRAFTLAG SA 10 707 10 314 392 4 % 33 722 1.2 % 

BKK NETT AS 1 526 
224 

1 464 
562 61 661 4 % 5 875 

968 1.0 % 

NEAS AS 230 002 221 232 8 770 4 % 864 521 1.0 % 
HAMMERFEST ENERGI NETT  90 526 87 611 2915.086 3 % 317 531 0.9 % 

Den største endringen er med stor margin for Sandøy Nett AS. Dette er et selskap som i 
dagens modell får et tillegg på 99 prosent i trinn 2 i dagens modell, dette endres nå til 
et tillegg på 20 prosent. Dagens korreksjon ligger over den maksimale grensen som vi 
nå foreslår at rammevilkår skal kunne korrigere, og vi mener den nye modellen gir en 
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rimeligere korreksjon. Selskapet har også hatt en avkastning over gjennomsnittet i 
bransjen de siste årene.    

For de neste selskapene med størst nedgang, ligger reduksjonen i avkastning på inntil 
3 prosent. Det er en relativt stor reduksjon, men vi mener endringene vi foreslår, gir en 
riktigere sammenligning. Og vi mener endringene ikke er til hinder for at selskapene 
kan oppnå en rimelig avkastning over tid.  

Nettselskapene vil spare litt tid på at de ikke lenger må rapportere og kontrollere data 
for antall øyer i en egen rapportering. Det vil være en beskjeden besparelse, men det 
blir én mindre rapportering å forholde seg til. 38 av selskapene har rapportert øyer. 
Det er ikke en årlig rapportering, og vi antar at ikke alle følger opp rapporteringen 
hvert år.  Men hvis vi antar at alle selskapene ser på rapporteringen sin i løpet av en 
femårs periode, vil en 7-8 selskaper se på det hvert år. I tillegg slipper selskapene å 
legge frem dokumentasjon for øyene på stedlige tilsyn. Før pandemien utførte vi om 
lag ti stedlige tilsyn per år. Endring i modellen kan spare totalt 2–3 dagsverk i året på 
at denne rapporteringen utgår.  

8.3 Konsekvenser for myndighetene 
Reguleringsmyndigheten for energi skal ta hensyn til forskjeller i rammevilkår når vi 
fastsetter kostnadsnormene. Den nye modellen vi foreslår vil i liten grad gi 
økonomiske eller administrative konsekvenser for oss. Vi har ett sett med 
rammevilkårsvariabler som inngår i dagens modell, og vi bytter disse ut med de nye 
variablene vi foreslår. Resten av beregningen av inntektsrammer, publisering av data, 
utsending av vedtak eller lagring av data i datavarehus blir like omfattende som uten 
endringen.  

I dagens modell ligger totalt 15 variabler til grunn for variablene som inkluderes i trinn 
to i de to nettnivåene. I den foreslåtte modellen inngår 13 variabler. I dagens modell 
hentes variablene fra kart og eRapp, som er datakilder vi administrer selv hos RME. I 
tillegg har RME organisert egen rapportering av øyer. Til slutt benytter vi data på 
innmating fra småkraft som vi får fra en database som forvaltes av andre i NVE. I den 
foreslåtte modellen er alle variablene hentet fra kart unntatt innmating av produksjon 
som hentes fra eRapp.  

Vi sparer noe tid på å gå bort fra dagens variabler for øyer og innmating fra småkraft. 
Dette er variabler som vi må hente inn spesielt til beregningen av inntektsrammer. 
Øyene rapporteres i en særskilt rapportering som benyttes kun til dette formålet. Vi 
må også føre tilsyn med at det er rett antall øyer som oppgis og at de faktisk ligger 1 
km fra nærmeste forsynte øy eller fastland. Data for innmating av småkraft finnes 
allerede hos NVE, men dataene må trekkes ut av andre i NVE og vi må tilpasse dem slik 
at de viser riktig år siden vi benytter to år gamle kostnader. I tillegg må vi fjerne 
vindkraft, solkraft og vannkraft over 10 MW fra datagrunnlaget. Til sammen vil NVE og 
RME spare om lag fire dagsverk per år ved å endre modellen.  
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Vedlegg 1 Innspill på 
statusrapport 
Vi tok imot 12 innspill på rapporten. Av disse kom tre innspill fra 
bransjeorganisasjonene og ett innspill fra selskapet Pipelife Norge AS. I dette 
vedlegget beskrives innspillene mer detaljert enn oppsummeringen i kapittel 3. 

Pipelife AS 

• Pipelife AS stiller seg kritisk til at inntektsrammefastsettelsen ikke tar hensyn 
til kostnader med å bygge mer miljøvennlige nett. Tiltak som bidrar til sirkulær 
bruk av materialer, lang levetid eller gjenbruk bør lønne seg ved for eksempel 
å gi utslag ulike parametere. I motsatt ende bør selskaper som ikke klarer å 
bygge miljøvennlig nok få en negativ faktor.  

Agder Energi Nett AS 

• Selskapet er positive til flere av våre forslag til metode-endringer, herunder 
hvilke nett som skal legges til grunn i beregningen av en rammevilkårsvariabel 
og hvordan klima bør modelleres inn i variablene.  

• Agder Energi Nett gjentar sitt tidligere innspill på at det er kombinasjon av 
skog, snøfall og temperatur som fører til ekstremhendelser og store påførte 
kostnader. Selskapet oppfordrer oss til å se nærmere på slike kombinasjoner.  

• Selskapet påpeker også at jordkabelandel ikke egner seg til å fange opp 
kostnadsdrivere knyttet til urbane områder, og støtter vårt forslag om å ta 
denne variabelen ut av modellen. 

Bømlo Kraftnett AS 

• Selskapet observerer at selskaper plassert langs kysten generelt har lavere 
effektivitet enn selskaper i innlandet og ber oss vurdere modelleringen av 
kystrammevilkår. 

• Selskapet mener at lavspentnettet bør være en del av grunnlaget for 
beregning av rammevilkår, og viser til et par eksempler som illustrerer at 
lavspentnettet, spesielt i kystområder, kan ha stor betydning for investeringer 
og driftskostnader.  

• Bømlo Kraftnett mener det er kostnadsdrivende å forsyne øyer selv om disse 
ligger nærmere enn 1000 meter fra fastland, og begrunner dette med at 
behovet for båt og sjøkabler fortsatt er til stede.  

• Selskapet påpeker også at kystområder ofte har luftnett som går i områder 
med lav bonitet. Terrenget er ofte kupert og uten sammenhengende veier elle 
stier. Selskapet mener derfor at skogvariablene ikke bør diskriminere skog 
med lav bonitet. 
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• Selskapet spiller også inn at salt påvirker korrosjonen på utstyr plassert nær 
havet, og viser til lavere levetider på nettstasjoner. Innkjøp og reinvesteringer 
vil være mere kostbare i kyststrøk.  

BKK Nett AS 

• Modellen bør unngå variabler som nettselskapet selv kan påvirke. Dette 
inkluderer 400 V TN-nett og jordkabler. Rammevilkår som kun berører få 
selskaper, bør heller ikke være en del av justeringen i trinn 2. 

• Luftlinjer og jordkabler bør ligge til grunn når vi skal beregne skogvariabler. 
Dette gir et riktigere forholdstall sett opp mot totalkostnadene som selskapet 
har.  

• Kombinasjoner av forhold (f.eks. vind og skog) er som regel ofte mer krevende.  

• I problemstillingen tilknyttet stabilitet, presisjon og forutsigbarhet i trinn 2-
korreksjonen mener BKK Nett at det kan være relevant å ha ulik tilnærming for 
ulike forhold. RME bør utforske alternativer der hoved-justeringen er rimelig 
stabil over flere år, men at en i tillegg har mer varierende variabler som blant 
annet kan fange opp ekstrem værhendelser.  

Energi Norge 

• RME bør i sine modeller kompensere for nye kunder som er krevende å 
forsyne. Eksempler er industrikunder, ferjer og annen elektrifisering.  

• Rammevilkårsvariabler som beskriver klima eller vær bør kontrolleres mot 
faktiske hendelser, som et ledd i kvalitetssikring av modellen. 

• For noen variabler er det kanskje mulig og nyttig å gjøre en grov realitetstest 
av effektstørrelsen fra den statistiske analysen for å sammenligne hva et 
selskap får igjen for et rammevilkår og hvor mye det realistisk kan koste. 

Enida AS 

• Enida vil at minimumsavstanden til øyer (1000 meter fra fastland) fjernes.  

• Grunnforhold preget av fjell og stein er kostnadsdrivende.  

• RME bør undersøke kombinasjoner av forhold og spesielt forhold som er 
knyttet til kyst: Vind, nedbør, salting, snø, kyst og fjell.  

• RME bør premiere selskaper som prioriterer miljø og tar aktive valg for å 
redusere ulike miljøavtrykk.  

• RME bør etablere en HMS-faktor som kan benyttes av selskapene å rapportere 
inn sine kostnader for HMS arbeid 

• RME bør utarbeide en ny IT-sikkerhet faktor. Selskaper som kan dokumentere 
hva som brukes av innsats for å øke sikkerheten 

Distriktsenergi  
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• Rammevilkårskorrigeringen utgjør om lag 5 prosent av den totale 
inntektsrammen, dette bør økes.  

• Enkelte selskaper har spesielle forhold som ikke lett lar seg fange opp. RME 
bør derfor vurdere bredere variabler, som også indirekte kan beskrive slike 
forhold. Bredere variabler må være godt fundert.  

• Selskaper som ligger i områder med større risiko for ekstreme hendelse (f.eks. 
ekstrem vind) vil alltid ha behov for tiltak som reduserer risikoen. RME bør 
derfor være varsomme med å basere trinn 2-korreksjonen på årlige datasett. 

• I trinn 1 brukes antall abonnenter som oppgave. Dette favoriserer selskaper 
med flest antall nettkunder. Derfor bør ikke sentralitet være en faktor i trinn2-
korreksjonen.  

Tensio AS 

• Test av statistisk signifikans bør suppleres med andre typer tester og 
rimelighetsvurderinger 

• Selskaper som dekker store områder, har ofte flere og sammensatte 
utfordringer. Det favoriserer små selskaper med spesifikke rammevilkår og 
lavere effektivitet. Med færre og større selskaper er det mindre sannsynlig at 
rammevilkår blir statistisk signifikante selv om de i seg selv er 
kostnadsdrivende.  

• Dagens modell gir en skjev kompensasjon der selskaper med mindre 
utfordringer blir overkompensert sammenlignet med andre. Den mest tydelige 
utfordringen knytter seg til rammevilkår for øyer og vind 

Samfunnsbedriftene 

• Grisgrendte forhold påvirker investeringer og drift på flere måter og bør inngå 
som en parameter i trinn 2.  Kartdata for befolkningstetthet kan brukes som 
underlag. Andel linjer i strøk i områder definert som tettbebyggelse er en 
annen mulighet. RME kan vurdere andel nett som befinner seg nær vei med 
nedsatt fartsgrense.  

• Øyer med strømforsyning, men uten veiforbindelse, bør være med som 
rammevilkår. Lengde eller mengde sjøkabel bør erstattes til fordel for antall 
landtak.  

• Luftlinjer og jordkabler bør inkluderes når skogvariablene beregnes. 

• Antall innmatingspunkter er et viktig rammevilkår som må tas inn i den 
generelle diskusjonen om videreutvikling av inntektsreguleringen 

KE Nett AS 

• RME bør se på alle endringer i reguleringsmodellen samlet og at det blir laget 
en høring som tar for seg hele ordningen. 
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• Inntektsreguleringen føles ofte mer som et hinder enn en pådriver for en 
fremtidsrettet utvikling av strømnettet. KE Nett viser spesielt til hvordan 400 V-
nett og kablingsandeler påvirker nettselskapene i negativ retning.  

• HMS er for lite synlig i inntektsreguleringen, og kabling er trolig et av de beste 
HMS-tiltakene.  

• Skog er et rammevilkår som det er mulig å gjøre noe med. Derfor bør 
betydningen av skog i modellen reduseres.  

• Kulde og snø kan opp til et visst nivå være en fordel. Likevel bør den nordlige 
delen av landet få kompensasjon for mørketid og lange vintre.  

• Forsyning av øyer er ressurskrevende og bør være et rammevilkår. Det bør kun 
inkludere øyer uten fastlandsforbindelse 

• Kystbelter bør defineres ut fra hvor flatt og hvor lite vegetasjon det er fra 
kystlinja og innover land  

• Det er ikke behov for å korrigere for vekstområder, dermed støtter de forslaget 
fra fjorårets statusrapport.  

• Plusskunder bør ikke være en del av modellen på grunn av beskjedent omfang 

• Urbane strøk bør ikke inngå som rammevilkår 

• Helning er relevant. Terreng påvirker både investeringer og drift 

• Grunnforhold bør ikke tas med som rammevilkår.  

• Innmating av småkraft bør inngå slik det allerede gjør i dag 

• Stengte veier bør bli tatt hensyn til. Dette er noe selskapene ikke har kontroll 
på og som blant annet påvirker KILE 

• Fornminner er et relevant rammevilkår. Områder på Jæren har stort omfang 
av slike minner, både kjente og ukjente 

• Registrerte fuglereservater bør være et rammevilkår 

• Overført energimengde bør være et rammevilkår dersom effektavstand ikke 
blir en del av trinn 1 

• Driftssikkerhet bør være et rammevilkår. Dette er statistikk som NVE allerede 
publiserer 

• Tall på kabelavganger fra trafostasjon har betydning for utbygging- og 
driftskostnadene 

Elvia AS 

• Småkraftvariabelen bør erstattes med innmating fra all distribuert produksjon 
inkludert prosumenter. 

• Skog er en viktig kostnadsdriver og selskapet kommer med følgende 
betraktninger: 
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o Homogene skogbestander er ofte mer stabile og krever derfor mindre 
ressurser.  

o Sideskog er mer kostnadsdrivende enn underskog. Antall trefall 
rapportert i FASIT delt på antall km linje i skog er en variabel som bør 
fange opp sideskog som kostnadsdrivende element. 

o Kraftige vinder fra ikke-dominerende retninger skaper høy 
sannsynlighet for trefall. 

o Snø skaper problemer når det kommer i områder som til vanlig ikke 
har så mye snø. Hvis snø i tillegg er våt og tung, blir det mange trefall. 

o Skog, snø og vind kan i kombinasjon ha ulike virkninger. Vind kan virke 
forverrende eller formildende avhengig av snøtype og temperatur. 

• Anleggsprosjekter i storbyer er mer ressurskrevende enn ellers. Dette skyldes 
blant annet rettighetsarbeid, dispensasjoner fra plan- og bygningsloven, 
grunneiertillatelser.  

o Hvis RME kan kartfeste hvor det søkes om ekspropriasjon, er dette en 
variabel RME kan vurdere i adresseringen av sentrumsproblematikk. 

• Jordkabel er i mange tilfeller ikke en endogen variabel. Så lenge det ikke er 
funnet gode variabler bør jordkabelvariabelen bestå. 

• Det er mer kostbart å operere i vekstområder. Blant annet driver konkurranse 
om entrepenører og graving prisene opp. 

• RME bør vurdere en øvre grense for hvor mye et DEA-resultat kan korrigeres i 
trinn 2. 

Lede AS 

• Dersom relevante og viktige forhold ikke fanges opp av en statistisk analyse, 
bør dette utforskes. Eventuelt bør alternative løsninger utforskes. 

• RME bør utforske å vekte bonitetsklasser med utgangspunkt i skalaene til det 
brukte bonitetskartet. Skog med middels bonitet bør uansett inngå i den 
endelige skogvariabelen. 

• Det er både krevende og kostbart å krysse vannmasser. RME bør se på lengde 
og andel nett, og antall forbindelser som krysser vannmasser.  

• Avstand fra nettanlegg (luftlinje) til vei kan erstattes eller suppleres med 
avstand fra nettstasjon til vei. 

• Det virker ulogisk at antall virksomheter, ansatte, handels- og servicesoner 
m.m. skal representere kostnadsdrivere for nettselskapet.  

• Industri- og større næringskunder representerer kostnadsdrivende 
tettbebygde områder.   
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• En modellering av værutfordringer er kun god hvis den greier å forklare 
faktiske hendelser. RME bør teste modellene ved å bruke værdata og faktiske 
hendelser i strømnettet fra de siste 10 årene. 

• Statusrapporten fokuserer mye på vind fra unormale retninger. Sterk vind fra 
vanlige retninger er imidlertid også utfordrende for nettselskapet. 

• Temperatur påvirker kostnadene gjennom tele. Det er da minusgrader over tid 
som er viktig. Det er vanskelig å forstå hvorfor en variabel basert på -15 grader 
C er relevant. 

• Det er de store snømengdene som er kostnadsdrivende.  

• Det finnes kart over hensynssoner overfor automatisk fredede kulturminner 
som RME kan bruke.  

• Støtter ikke å låse koeffisientene i en lenger periode. Hvis koeffisienten til en 
relevant og viktig rammevilkårsvariabel blir 0 i et år, er dette indikasjoner på 
svakheter i modellen. 

• Innspill relatert til rammevilkår som statusnotatet ikke presenterer: 

o Ulike kundetyper som f.eks. industrikunder, blokkleiligheter og 
kontorbygg. 

o Overføringsanlegg som ligger under en områdekonsesjon i regionalt 
distribusjonsnett er billigere enn de som må søke konsesjon per 
anlegg, og det bør korrigeres for. 

o Naturvernområder som krever tiltak og hensyn ved arbeid. 

o Flere spenningsnivåer i lokalt distribusjonsnett. 

o Tilgang til (egnede kunder) på utkolbar tariff.  

o Tetthet av forsyningspunkter fra regionalt distribusjonsnett. 

o Industriområder. 

o Korrosivt jordsmonn: Bardunering er særlig utsatt for tæring i områder 
med marine strandavsetninger. 
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Vedlegg 2 Mer om variablene snø 
på trær januar 2018 
I tillegg til akkumulert snø som vises i Figur 4, viser figurene under også variablene for 
andel areal som har akkumulert snø på trær over 200 mm øverst til høyre. Nederst 
vises gjennomsnittlig snø akkumulert på trær i vannekvivalent i stedet for mm. I den 
figuren vises også grunnlagsdataene som benyttes for å beregne variabelen, nemlig 
temperatur og nedbør.  

 
Figur 7 Variabler for Lede AS januar 2018 for akkumulert snø på trær over 30 mm over 5 dager, 
akkumulert snø over 200 mm og akkumulert snø i vannekvivalent. 
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Figur 8 Variabler for Agder Nett AS januar 2018 for akkumulert snø på trær over 30 mm over 5 dager, 
akkumulert snø over 200 mm og akkumulert snø i vannekvivalent. 
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Vedlegg 3 Korrelasjoner i 
faktoranalysen 
Korrelasjoner mellom variablene som inngår i faktorene i modellen for lokalt 
distribusjonsnett vises i tabellene under:  

Tabell 9: Korrelasjon mellom variablene som inngår i faktor for løvfall:  

Faktor for løvfall helning innmating 
produksjon 

snø på trær løvskog høy 
bonitet 

helning 1    
innmating produksjon 0.59 1   

snø på trær 0.48 0.43 1  
nett i løvskog med høy bonitet 0.73 0.60 0.54 1 

 
Tabell 10: Korrelasjon mellom variablene som inngår i faktor for kyst:  

Faktor for kyst salting kystbelte nett i vann vind uvanlig 
retning i skog 

salting 1    
kystbelte 0.69 1   

nett i vann 0.81 0.80 1  
vind uvanlig retning i skog 0.42 0.43 0.33 1 

 
Tabell 11: Korrelasjon mellom variablene som inngår i faktor for frost:  

Faktor for frost Snøfokk Snødybde Vindstyrke 99. 
prosentil 

Årlig antall 
frosttimer 

Snøfokk 1    
Snødybde 0.57 1   

Vindstyrke i 99. prosentil 0.66 0.42 1  
Antall frosttimer per år 0.41 0.87 0.19 1 
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Vedlegg 4 Kart  
Kart over variablene som inngår i modellen:  
 

 
Figur 9. Faktor for løvfall, de fire markert med verdier er referentene. Faktoren er satt sammen av 
helning, innmating fra produksjon, løvskog og snø på trær. 
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Figur 10. Faktor for kyst, de fire markert med verdier er referentene. Faktoren er satt sammen av 
kystbelte, salting, nett i vann og vind fra unormale retninger. 
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Figur 11. Faktor for frost, de fire markert med verdier er referentene. Faktoren er satt sammen av snø, 
kulde, snøfokk og sterk vind.  
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Figur 12. Andel nett i bar- eller blandingsskog med høy og særs høy bonitet, de fire markert med verdier 
er referentene 
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De som inngår i faktoren løvfall:  
 

 
Figur 13. Andel nett i løvskog med høy og særs høy bonitet, de fire markert med verdier er referentene 

  



 

 55 

 
Figur 14. Gjennomsnittlig helning rundt nett i grader, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 15. Midlere produksjon i MWh som andel av total levert energi i distribusjonsnettet, de fire markert 
med verdier er referentene 
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Figur 16. Antall ganger per år der det er akkumulert mer enn 30 mm snø på trær over fem dager, de fire 
markert med verdier er referentene 

 



 

 58 

De som inngår i faktoren kyst:  

 
Figur 17. Andel nett innenfor 1000 meter fra kysten, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 18. Andel nett som ligger maks 200 meter fra kysten, under 100 moh. uten skog, de fire markert 
med verdier er referentene 
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Figur 19. Andel nett i elv, innsjø eller hav, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 20. Antall timer pr år der vind fra unormal retning (det som forekommer i 15 prosent av tilfellene) 
er sterkere enn 14 m/s, de fire markert med verdier er referentene 
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De som inngår i faktoren frost:  

 
Figur 21. Antall timer per år med temperatur under 0, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 22. Antall dager med snødybde over 40 cm, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 23. Antall dager per år med moderat og kraftig snøfokk, de fire markert med verdier er referentene 
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Figur 24. Vindhastigheten i det 99. prosentil, de fire markert med verdier er referentene 
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Vedlegg 5, resultater fra tester 
med flere variabler i regionalt 
distribusjonsnett 
Modeller vi har testet med flere variabler i 7.4 i regionalt distribusjonsnett er:  

Variabler Detaljer om variablene Fortegn Sign 10%? 

Flere variabler satt sammen i faktorer 

Løvskog og helning positiv Ikke sign 

Løvskog, helning og snø på trær positiv a) Ikke sign 

Kystbelte, salting negativ Ikke sign 

Kystbelte, salting og vind positiv Ikke sign 

Snø og kulde positiv Sign  

Snø, kulde og all skog positiv Sign  

Snø, kulde og vind positiv Sign  

Snø, kulde, vind og all skog positiv Ikke sign 

Teste modell med to rammevilkårsvariabler 

Skogb)  

helning 

Barskog all bonitet positiv 

negativ 

Sign 

Ikke sign 

Skog  

helning 

Barskog høy bonitet positiv 

negativ 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Salting 

All skog 

Kystbelte, hoh, trær 

positiv 

positiv 

Sign  

Ikke sign 

Skog 

Salting 

Høy bonitet 

Kystbelte, hoh, trær 

positiv 

positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Salting 

Barskog, all bonitet 

Kystbelte, hoh, trær 

positiv 

positiv 

Sign 

Ikke sign 

Skog 

Salting 

Barskog, høy bonitet 

Kystbelte, hoh, trær 

positiv 

positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Salting 

Løvskog, all bonitet 

Kystbelte, hoh, trær 

positiv 

negativ 

Ikke sign 

Ikke sign 
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Variabler Detaljer om variablene Fortegn Sign 10%? 

Skog 

Salting 

Løvskog, høy bonitet 

Kystbelte, hoh, trær 

negativ 

negativ 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skogd) 

Snø 

Høy bonitet 

Snø på bakken 1mm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Sign 

Skog 

Snø 

Høy bonitet 

Snødybde over 40 cm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Snø 

Barskog (uavh av bon) 

Snø på bakken 1mm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Sign  

Skog 

Snø 

Barskog høy bonitet  

Snødybde over 40 cm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Snø 

Barskog all bonitet 

Snødybde over 40 cm 

Positiv 

Positiv 

Sign 10% 

Ikke sign 

Skog 

Snø 

Løvskog høy bonitet 

Snø på bakken 1mm 

Negativ 

Positiv 

Ikke sign 

Sign 

Skog 

Snø 

Løvskog all bonitet 

Snø på bakken 1mm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Sign 

Skog 

Snø 

Løvskog høy bonitet 

Snødybde over 40 cm 

Negativ 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Snø 

Løvskog all bonitet 

Snødybde over 40 cm 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Kulde 

Høy bonitet 

Døgmiddeltemp under 0 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Sign 

Skog 

Kulde 

Høy bonitet 

Antall frosttimer 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Sign 

Skog 

Kulde 

Høy bonitet 

Makstemp under -15 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

Skog 

Innmating 

Høy bonitet 

Fra produksjon 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign  

Ikke sign 
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Variabler Detaljer om variablene Fortegn Sign 10%? 

Skog 

Innmating 

Barskog 

Fra produksjon 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign  

Ikke sign 

Skog 

Innmating 

Løvskog 

Fra produksjon 

Positiv 

Positiv 

Ikke sign  

Ikke sign 

Snø på trær 

Salting 

Allee)  

Kystbelte, hoh, trær 

Positiv 

Negativ 

Ikke sign  

Ikke sign 

Snø 

Salting 

Snø på bakken 1mm 

Kystbelte, hoh, trær 

Positiv 

Negativ 

Sign  

Ikke sign 

Snø 

Salting 

Snødybde over 40 cm  

Kystbelte, hoh, trær 

Positiv 

Negativ 

Ikke sign 

Ikke sign 

Kulde 

Salting 

Antall frosttimer c) 

Kystbelte, hoh, trær 

Positiv 

Negativ 

Sign 

Ikke sign 

Innmating 

Salting 

Fra produksjon 

Kystbelte, hoh, trær 

Positiv  

Negativ 

Ikke sign  

Ikke sign 

Innmating 

Salting 

Andel til Tnett  

Kystbelte, hoh, trær 

Negativ 

Negativ 

Ikke sign 

Ikke sign 

Innmating 

Salting 

Andel til eget Dnett 

Kystbelte, hoh, trær 

Negativ 

Positiv 

Ikke sign 

Ikke sign 

a) Fortegn kan variere ettersom hvilken terskel vi setter for snø på trær, men faktoren er aldri signifikant 

b) Vi benytter kun barskogsvariablene når vi har skog og helning er to variabler i regresjonen. Dette er fordi all 
skog eller løvskog er for høyt korrelert med helning til at de kan inngå som to variabler.  

c) Både antall frosttimer og dager med døgnmiddeltemperatur under 0 grader ga samme resultat 

d) Vi må skille på treslag og bonitet i analysene med skog og snø og skog og kulde. Variablene som inkluderer 
all skog er for korrelert med snøvariablene og kuldevariaablene til å kunne inngå i samme regresjon 

e) Resultat gjelder for variabler med akkumulert minst 20, 30, 40, 50, 75 og 100 mm over 5 dager 
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Vedlegg 6 Økonomiske 
konsekvenser av forslaget for 
nettselskaper 
Tabell 12: Tabellen viser inntektsramme 2022 med henholdsvis dagens og foreslått modell, differanse i 
tusen kroner, avkastningsgrunnlag beregnet som bokført verdi 31.12.20 + 1 % og endring i avkastning 
ved ny modell. Vi viser også estimert avkastning fra varsel om inntektsramme for 2022. Estimert 
driftsresultat beregnes som inntektsramme 2022 minus kostnader fra kostnadsgrunnlaget 2022 for drift 
og vedlikehold, nettap, KILE og avskrivinger. Estimert avkastning beregnes som estimert driftsresultat 
dividert med avkastningsgrunnlag beregnet som bokført verdi pr 3112 + 1 %. Referanserente i varsel 
2022 var 5,53 % 

Selskap IR nytt 
forslag 

IR 
dagens 
modell 

Diff i 
tusen 
kroner 

AKG pr 
31.12.20 

Endret 
avkastning 

Estimert 
avkastning 
varsel om 
IR 2022 

AGDER ENERGI NETT AS 1 139 
187 

1 095 
907 43 280 5 629 

315 0.77 % 4.20 % 

Aktieselskabet Saudefaldene 26 442 26 442 0 35 485 0.00 % -6.06 % 
ALTA KRAFTLAG SA 100 605 101 274 -670 398 898 -0.17 % 4.43 % 
ANDØY ENERGI NETT AS 45 183 46 255 -1 073 150 228 -0.71 % -0.24 % 

ARVA AS 965 179 968 388 -3 209 4 692 
573 -0.07 % 4.35 % 

AURLAND ENERGI NETT AS 20 811 21 426 -614 54 610 -1.13 % -0.47 % 
BINDAL KRAFTLAG SA 10 707 10 314 392 33 722 1.16 % 5.20 % 

BKK NETT AS 1 526 
224 

1 464 
562 61 661 5 875 

968 1.05 % 3.44 % 

BØMLO KRAFTNETT AS 49 815 49 650 165 242 446 0.07 % 3.55 % 
DRANGEDAL EVERK AS 25 612 26 238 -626 72 949 -0.86 % 2.65 % 
EIDEFOSS NETT AS 120 075 120 754 -679 364 346 -0.19 % 6.19 % 
EL-VERKET HØLAND AS 30 228 29 422 806 94 951 0.85 % 1.93 % 

ELVIA AS 4 515 
472 

4 515 
942 -469 19 854 

421 0.00 % 5.25 % 

ENIDA AS 95 594 100 603 -5 009 372 257 -1.35 % 3.08 % 
ETNA NETT AS 82 044 82 031 14 252 232 0.01 % 2.50 % 
EVERKET AS 48 778 53 479 -4 701 244 174 -1.93 % 1.99 % 
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK 
AS 26 386 27 402 -1 016 80 494 -1.26 % -0.50 % 

FUSA KRAFTLAG NETT AS 23 797 23 530 267 74 971 0.36 % 1.86 % 
GASSCO AS 3 790 3 790 0 5 990 0.00 % 4.66 % 

GLITRE ENERGI NETT AS 505 780 509 837 -4 057 2 055 
014 -0.20 % 6.60 % 

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 24 830 24 830 0 95 903 0.00 % 5.82 % 
HALLINGDAL KRAFTNETT AS 136 617 145 195 -8 577 418 547 -2.05 % 5.37 % 
HAMMERFEST ENERGI NETT AS 90 526 87 611 2 915 317 531 0.92 % 3.27 % 
HARDANGER ENERGI NETT AS 55 275 56 691 -1 417 220 950 -0.64 % 6.41 % 

HAUGALAND KRAFT NETT AS 581 177 575 113 6 064 3 173 
109 0.19 % 5.19 % 

HAVNETT AS 28 685 30 461 -1 776 87 859 -2.02 % 2.65 % 
HEMSEDAL ENERGI AS 29 074 30 502 -1 428 116 209 -1.23 % 4.21 % 
HERØYA NETT AS 61 383 61 383 0 51 217 0.00 % 7.71 % 
HURUM NETT AS 35 358 33 889 1 469 112 233 1.31 % 1.44 % 
HYDRO ALUMINIUM AS 21 374 21 374 0 77 896 0.00 % 7.23 % 
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Selskap IR nytt 
forslag 

IR 
dagens 
modell 

Diff i 
tusen 
kroner 

AKG pr 
31.12.20 

Endret 
avkastning 

Estimert 
avkastning 
varsel om 
IR 2022 

HYDRO ENERGI AS 2 255 2 255 0 9 456 0.00 % 2.53 % 
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 170 435 166 032 4 403 633 144 0.70 % 3.71 % 
ISALTEN NETT AS 49 210 50 471 -1 262 182 514 -0.69 % 1.27 % 
ISTAD NETT AS 191 764 189 833 1 932 849 875 0.23 % 5.17 % 
JÆREN EVERK AS 45 849 48 575 -2 726 269 881 -1.01 % 4.43 % 
KE NETT AS 36 804 38 941 -2 137 166 929 -1.28 % 2.26 % 
KRAGERØ ENERGI AS 53 911 51 813 2 098 180 040 1.17 % 4.48 % 
KRØDSHERAD EVERK KF 15 955 16 271 -317 34 828 -0.91 % 5.11 % 
KVAM ENERGI NETT AS 41 421 40 950 471 190 681 0.25 % 2.91 % 
KVÆNANGEN KRAFTVERK AS 2 743 2 743 0 11 274 0.00 % 6.57 % 
KYSTNETT AS 91 135 91 640 -505 322 432 -0.16 % 4.86 % 

LEDE AS 1 132 
614 

1 151 
019 

-18 
405 

4 867 
843 -0.38 % 5.90 % 

LINEA AS 429 565 433 978 -4 413 1 823 
287 -0.24 % 4.56 % 

LINJA AS 308 914 314 014 -5 100 1 747 
207 -0.29 % 3.41 % 

LOFOTKRAFT AS 228 228 239 325 -11 
097 

1 636 
065 -0.68 % 3.01 % 

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA 46 963 45 667 1 297 157 059 0.83 % 2.48 % 
LUSTER NETT AS 25 224 26 015 -791 61 560 -1.28 % 7.94 % 

LYSE ELNETT AS 865 990 884 806 -18 
816 

4 189 
299 -0.45 % 5.18 % 

LÆRDAL ENERGI NETT AS 19 823 20 160 -337 58 981 -0.57 % 2.75 % 
MELØY NETT AS 34 956 36 111 -1 155 84 875 -1.36 % 2.61 % 
MIDTKRAFT NETT AS 77 398 80 277 -2 879 331 560 -0.87 % 3.43 % 
MIDTNETT-TELEMARK AS 60 289 62 633 -2 344 258 467 -0.91 % 4.31 % 
MIP INDUSTRINETT AS 40 016 40 016 0 88 911 0.00 % 6.76 % 
MODALEN KRAFTLAG SA 4 214 4 214 0 14 113 0.00 % 1.10 % 

MØRENETT AS 466 744 456 322 10 422 2 317 
636 0.45 % 4.71 % 

NEAS AS 230 002 221 232 8 770 864 521 1.01 % 3.82 % 
NETTSELSKAPET AS 125 310 128 483 -3 174 431 721 -0.74 % 5.60 % 
NORDKRAFT NETT AS 101 396 100 410 986 456 013 0.22 % 3.69 % 
NORDKYN KRAFTLAG SA 30 530 28 911 1 619 44 325 3.65 % 1.29 % 
NORDVEST NETT AS 82 561 81 373 1 187 294 995 0.40 % 4.66 % 

NORGESNETT AS 366 514 357 930 8 584 1 422 
210 0.60 % 5.85 % 

NØK NETT AS 75 365 75 442 -76 175 815 -0.04 % 6.28 % 
ODDA ENERGI NETT AS 57 245 58 431 -1 186 254 400 -0.47 % 5.62 % 
PORSA KRAFTLAG AS 382 382 0 509 0.00 % 21.90 % 
RAKKESTAD ENERGI AS 26 819 27 676 -858 85 810 -1.00 % 4.29 % 
RAULAND 
KRAFTFORSYNINGSLAG  26 609 27 304 -695 53 476 -1.30 % 5.32 % 

RAUMA ENERGI PRODUKSJON  41 952 42 619 -667 182 225 -0.37 % 3.72 % 
REPVÅG NETT AS 60 546 60 452 94 191 968 0.05 % 4.30 % 
RINGERIKSKRAFT NETT AS 141 566 149 234 -7 668 487 004 -1.57 % 1.20 % 
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS 13 772 14 836 -1 064 34913.68 -3.05 % 5.69 % 
RØROS E-VERK NETT AS 37 519 37 126 393 166 338 0.24 % 7.15 % 
SANDØY NETT AS 10 357 16 828 -6 471 28 103 -23.02 % 17.64 % 
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Selskap IR nytt 
forslag 

IR 
dagens 
modell 

Diff i 
tusen 
kroner 

AKG pr 
31.12.20 

Endret 
avkastning 

Estimert 
avkastning 
varsel om 
IR 2022 

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP 12 965 12 965 0 35 701 0.00 % 4.66 % 
SKJÅK ENERGI AS 15 238 15 390 -152 30 568 -0.50 % 2.90 % 
SOGNEKRAFT AS 90 885 94 049 -3 164 651 388 -0.49 % 4.38 % 
STANGE ENERGI NETT AS 68 162 70 184 -2 022 369 652 -0.55 % 3.32 % 
STANNUM AS 47 744 50 202 -2 457 180 086 -1.36 % 1.67 % 
STATKRAFT ENERGI AS 7 437 7 437 0 18 467 0.00 % 4.66 % 
STRYN ENERGI AS 34 799 34 448 350 132 843 0.26 % 1.97 % 
SUNNDAL ENERGI KF 31 660 31 597 63 89 873 0.07 % 2.63 % 
SVORKA ENERGI AS 535 535 0 2 806 0.00 % 4.66 % 
SVORKA NETT AS 60 269 60 471 -202 244 823 -0.08 % 4.04 % 
SYKKYLVEN ENERGI AS 25 337 26 754 -1 417 86 197 -1.64 % 4.57 % 
SØR AURDAL ENERGI AS 27 376 29 541 -2 165 127 518 -1.70 % 4.11 % 
SØR-NORGE ALUMINIUM AS 7 236 7 236 0 10 235 0.00 % 4.66 % 

TENSIO TN AS 639 983 646 418 -6 435 2 742 
952 -0.23 % 5.81 % 

TENSIO TS AS 937 685 924 670 13 016 4 049 
852 0.32 % 5.15 % 

TINDRA NETT AS 29 446 30 999 -1 553 105 983 -1.47 % 1.42 % 
TINFOS AS 2 079 2 079 0 5 486 0.00 % 1.44 % 
TROLLFJORD NETT AS 53 809 57 609 -3 800 268 554 -1.41 % 3.11 % 
UVDAL KRAFTFORSYNING SA 12 961 12 709 252 40 050 0.63 % 0.42 % 
VALDRES ENERGI NETT AS 68 626 73 455 -4 829 254 737 -1.90 % 5.20 % 
VANG ENERGIVERK AS 18 467 19 746 -1 279 50 573 -2.53 % 2.40 % 

VARANGER KRAFTNETT AS 223 056 220 386 2 671 1 358 
379 0.20 % 1.19 % 

VESTERÅLSKRAFT NETT AS 101 677 103 964 -2 287 358 321 -0.64 % 1.20 % 
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS 124 047 127 716 -3 669 495 010 -0.74 % 3.91 % 
VEVIG AS 105 155 108 923 -3 768 392 978 -0.96 % 7.07 % 
VOSS ENERGI NETT AS 82 700 84 129 -1 429 384 602 -0.37 % 3.59 % 
YMBER NETT AS 91 283 90 864 419 252 554 0.17 % 6.84 % 
ØVRE EIKER NETT AS 46 932 51 215 -4 283 161 202 -2.66 % 5.74 % 
ÅRDAL ENERGI NETT AS 23 516 25 201 -1 685 73 296 -2.30 % -0.75 % 
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