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Høring - Forslag til endringer i kontrollforskriften 
 

NVE har sendt på høring et forslag til endring av forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Defo og KS Bedrift Energi har et felles utvalg som har drøftet forslag til endringer. Nedenunder 
følger vår felles høringsuttalelse. 
 

1.  Forslag til endringer i § 1-4 om inntektsføring av anleggsbidrag 

Defo og KS Bedrift Energi er betenkt over endringsforslaget, som gir våre medlemmer 
merarbeid i forhold til dagens praktisering av eksisterende regelverk. NVE må justere forslaget 
slik at det ikke medfører økt byråkrati og kostnader for våre medlemmer uten at dette gir en klar 
gevinst på andre områder. Vi foreslår i stedet at NVE vurderer å legge forslaget til 
regnskapsføring inn som en mulig metode, i veiledningen til erapp.  

Vi kan ikke støtte dette forslaget og ber i stedet om at NVE gjør alternative metoder for 
inntektsføring av anleggsbidrag lett tilgjengelig for nettselskapene.  

 

2. Forslag til endringer vedrørende minimumsavkastningen (§7-6) 

I høringsdokumentet fra NVE foreslås en endring av minimumsavkastningen fra dagens 2% til 
0%. NVE viser til at minimumsavkastningen har uheldige insentivvirkninger. Vi mener 
minimumsavkastningen er et godt sikkerhetsnett, som garanterer kundene sikre leveranser under 
alle forhold. Vi er av den oppfatning at selskapene ikke kan spekulere i minimumsavkastning 
over tid, da hverken eiere eller låntakere vil finne dette akseptabelt.  
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Defo og KS Bedrift Energi mener dagens nivå for minimumsavkastningen bør 
opprettholdes og at andre løsninger bør vurderes for å unngå de uheldige 
insentivvirkningene som NVE viser til. 
 
Defo og KS Bedrift Energi er kjent med at NVE vurderer å fjerne hele ordningen over tid.  
Det blir vist til at risiko for konkurs kan ivaretas gjennom bruk av skjønn fra NVE sin side. Et 
fravær av faste rammer vil skape unødig stor usikkerhet for selskapene og deres 
forretningsforbindelser. Dette både på grunn av regulatorisk risiko og faren ved konkurs som 
følge av ekstremvær. Slik usikkerhet vil blant annet føre til dårligere lånevilkår for bransjen, noe 
som vil øke kostnadene for selskapene og kundene. NVE vil trolig heller ikke være tjent med dette, 
da utøvelse av skjønn ofte kan være en utfordring. 
 
Vi vil derfor være sterkt i mot et eventuelt forslag om å fjerne ordningen med 
minimumsavkastning. 

3.  Forslag til oppdatering av KILE-ordningen (§ 9-2) 

Forslaget fra NVE om endringer i KILE-ordningen innebærer at kostnadene som beregnes for 
avbrudd på referansetidspunktet økes for noen kundegrupper. Samtidig foreslås det endringer i 
korreksjonsfaktorene, som medfører at avbruddskostnadene i en del tilfeller får en reduksjon i 
forhold til tidligere.  
 
NVE anslår at den samlede virkningen av endringene er at total KILE vil øke noe og skriver at 
«som en illustrasjon ville total KILE for 2012 vært knapt 15 prosent høyere med det fremlagte 
forslaget». 
 
Vi mener dagens nivå på KILE kostnader er høyt nok til å motivere til sikker strømforsyning og 
ser ikke noe behov for en generell økning av nivået på disse satsene. 
 
Defo og KS Bedrift Energi støtter forslaget om å få et rimelig korrekt forhold mellom de 
ulike gruppene. Vi ber imidlertid NVE vurdere å justere satsene slik at det samlede nivået 
ikke øker. 
 

4.  Forslag til endringer i § § 2-2, 8-7, og 9-1 

Vi har ingen kommentar til de foreslåtte endringene. 

 
Med hilsen 
 
KS Bedrift Energi       Defo 
 

        
Kristin H. Lind         Knut Lockert  


