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Kommentarer til NVEs forslag til endringer i modellen for fastsettelse av
kostnadsnorm
KS Bedrift Energi og Defo viser til NVEs brev av 09.09. d.å. og gir med dette våre
kommentarer og innspill til de enkelte forslagene:

Endring i kalibreringsmetode
anleggskapitalen

knyttet til forskjell i alderssammensetning

av

Dette er et etterlyst (fra bransjen og fra OEDs evaluering) og prinsipielt riktig forsøk på å
korrigere for modellens svakheter knyttet til forskjell i alderssammensetning av
anleggskapitalen.
Forslaget bidrar til å redusere disse svakhetene, men kan ikke fjerne forskjellsvirkningene.
Anleggsbidragsfmansierte anlegg er ikke med i korrigeringen, og dette gir en begrenset
virkning for selskap som har stort innslag av slike (nyere hyttefelt og utbygginger for større
industri). Anleggsbidragsfinansierte anlegg bør tas med i korrigeringen.
Forslaget gir for øvrig ikke annen virkning enn en omfordeling av midler mellom selskapene
- det frigjøres ikke flere midler til økte nettinvesteringer, som er svært viktig for mange av
nettselskapene som nå står overfor store investeringer
Finansiering av AMS
Vi er enig i at det ikke skulle være behov for spesiell behandling av disse investeringene som
alle nettselskap må gjøre stort sett samtidig. Den omfordelingen mellom selskap som er
foreslått, synes å gi svært begrenset virkning for selskapene (og for kundene!), basert på den
beregnede virkningen i presentasjonsnotatet.

Den beste måten å ta hensyn til de selskapene som allerede har investert i nye målere og
automatisk avlesning (og til deres kunder!), vil være å gi disse selskapene utsettelse med å
innføre AMS etter den nye forskriften til dette utstyret er avskrevet. Disse selskapene og deres
kunder har bidratt til bransjens (og leverandørenes?) kompetanseoppbygging, og det er
urimelig at disse skal til med en ny investering før dette er nødvendig. Det er neppe trolig at
alle AMS-mulighetene vil være nødvendige for alle selskap fra første dag alle skal ha
installert AMS. Forskriften og den foreslåtte håndteringen i reguleringsmodellen favoriserer
de selskapene som har ventet med utviklingen av nye målere og tilhørende
måleverdiinnsamling.
Merking av luftfartshindere
Ordningen kan bidra til å kompensere for kostnadene ved investering og reservehold for
selskap som har kostnadskrevende merking av fjord- og dal spenn. Forslaget gjelder
regionalnettet, men behovet for å ta hensyn til disse gjelder også i distribusjonsnettet og bør
gjelde tilsvarende der.
Beredskapsanlegg
Den foreslåtte ordningen gir en akseptabel kompensasjon til selskap som anskaffer
beredskapsanlegg som skal kunne være disponible for flere. Bør gjelde-alle (også i
distribusjonsnettet) som har beredskapsanlegg som kan benyttes av flere.

Oppsummering
Med henvisning til den justeringen i positiv retning som foreslås som alderskorrigering, vil vi
påpeke behovet for bedre tilrettelegging for økte investeringer i nettet. Dette gjelder spesielt i
regionalnettet, der vi etterlyser et regime mer lik det Statnett har i sentralnettet, det vil si i
praksis en avkastningsregulering for konsesjonsgitte anlegg.

Mvh

KS Bedrift Energi

~t~~

Svein Eriksen
fagleder

Distriktenes energiforening

Knut Lockert
daglig leder

