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Innspill fra Defo til høringsdokument 5-2014. Forslag til nytt vektsystem i
modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene.

Innledning

Distriktenes energiforening, Defo er en interesseorganisasjon for 67 energiverk i Norge. På
vegne av våre medlemmer spiller vi inn følgende kommentarer til høringen.

NVE viser til at et godt kostnadsvektsystem avhenger av riktige vurderinger av hvilke anlegg
som bør omfattes, og at vektene beskriver kostnadsforskjellene mellom dem på en relevant
måte. Det blir også vist til at nye tekniske løsninger, endringer i rammevilkår og
kostnadsutvikling fordrer jevnlig oppfølging av både anleggsregister og kostnader.

Defo er positiv til at NVE over de siste årene har arbeidet for å forbedre dagen vektsystem,
men Defo tar forbehold om at høringsdokumentet ikke inneholder konsekvensutredninger
og omfordelingsvirkninger. Vår erfaring fra tidligere endringer er at vi kan oppleve store
konsekvenser for enkeltverk, som et resultat av endringen. I fall vi ser det samme denne
gang, bør man ta høyde for eventuelle korrigeringer og bruk av et godt skjønn. Her snakker
vi om å sikre enkeltverk for store umiddelbare økonomiske konsekvenser, som følge aven
regelendring og vi snakker om tilliten til reguleringsmodellen.

Det er viktig å regulere like tilfeller likt, derfor støtter vi forslaget om å beholde samme antall
putputvariabler. Defo ser det er krevende å fange opp alle relevante kostnadsdrivere men
det bør ikke være til hinder for at NVE tar hensyn til disse.

Jordkabler

Det har i det nye forslaget blitt en oppdeling av anleggskostnadene i favør av
jordkabelanlegg i storby kontra tettsted og landsbygd. Vi er skeptiske til at
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anleggskostnadene over tid er høyere i storbyen. Utfordringene knyttet til blant annet «tele»
ved legging av jordkabler er større utenfor de største byene. Denne omfordelingen anser vi
som en favorisering av anlegg bygget i storbyer.

Luftlinjer

Regionalnettsinvesteringer er ofte sprangvise og de har lang levetid. For at bransjen skal ha
tillitt til reguleringen at det viktig at de absolutte vektene er gjenkjennbare.

Slik vi erfarer, har NVE hatt mest fokus på de mest benyttede anleggstypene. Dette kan være
vel og bra men det har også den virkningen at reguleringen ikke fanger opp viktige
kostnadsdrivere .som h~rer kysten til. Av ekse~ler på dette kan nevnes kostnadsdrivere
generert av høy IS og vindlast. -

Forslaget går derfor på bekostning av sterkt værutsatte/kystnære strøk, dette bør justeres
inn.

Våre medlemmer hevder det er dyrere å bygge og drifte R- nett ute i distriktene begrunnet
med;

• Ved investering har stedbundne forhold som tomteforhold og klima stor betydning, i
tillegg til markedsforhold på leverandørsiden (få tilbydere - høye priser på materiell,
men ikke minst på tjenester, høyere reisekostnader/overnatting m.m.)

• Krav fra myndigheter, FOS,FIKSog beredskaps klasse. Høy klasse gir dyrere anlegg.
Distriktene har større kostnader med systemredundans, store uttak til tungindustri
og stor innmating fra produsenter som Statkraft/Hydro.

• Bygging og fremføring av nye anlegg, fjorder, høye fjell, dårlig infrastruktur,
vanskelige traseer, snøras, steinras.

• Vanskeligere tilgjengelighet til anleggene (private veier, brøyting, fremkommelighet,
begrensninger pga. størrelsen på veier)

• Lengre avstander til anleggene langt mellom kundene. Enklere drift, N-l, mye masket
nett i byer, i distrikter mer radiale forbindelser.

NVE har justert opp Omega elkraft kostnadstall med 30 %. Vi har regneeksempler som tilsier
at justeringen er for liten. Disse viser at justeringen skulle vært opp med ca. 80 til 85 %.

For kompositteknologi savner vi vekter knyttet til nedsetting av plastrør/kum da kreosot
antakelig ikke er tillatt om noen år.

Sjøkabler

Defo støtter at NVE har beholdt sjøkabler som egen output variabel, samt en kompensasjon
knyttet til reservefase. Det har vært en kostnadsøkning for å legge sjøkabler de senere år
blant annet grunnet få tilbydere.

Stasjonsvariabel

Forslagene virker fornuftige.

Sammenslåing av r- og d-nett
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Vi anbefaler å vente med en eventuell sammenslåing av r- og d-nett til etter
implementeringen av og forbedringer knyttet til nytt vektsystem er gjennomført.

Investeringsintensiver

Det forventes høye investeringer i regionalnettet fremover. Det er derfor viktig at NVE
forbedrer investeringsinsentivene. Normkostnadsandelen bør derfor ikke økes til 70 %.Det er
viktig at modellen ikke blir innført før det blir regnet på effektene av de nye forslagene på
selskapsbasis. Det blir da mulig å kunne gjøre korrigereringer for å rette opp skjevheter i det
nye forslaget. ;

Med hilsen

Distriktenes energiforening, Defo

/&/lf {tlvdl/r
Knut Lockert

daglig leder
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