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– Vesentlige feil i dataunderlaget

E

ndringene i modellen vil gi
betydelig bedre insentiver til
investeringer i nettet. Dette er
positivt, sier Defo og KS Bedrift
Energi i sitt høringssvar til NVEs forslag til endring av modeller for å fastsette kostnadsnormer.

En modell blir aldri perfekt
Kommentarene fra Defo og KS Bedrift
Energi viser i stor grad til tidligere
forslag som ikke er imøtekommet. Det
gjelder organisasjonenes holdninger til
• bruk av skjønn ved vurdering av
referanseselskap og resultater
• overgangsordninger for selskap som
får store endringer i inntektsramme
ved modellendringer
• regulering av regionalnettet
Defo og KS Bedrift Energi har igjen bedt
NVE om å ta hensyn til modellusikkerheten ved bruk av DEA-resultatene.
«En modell blir aldri perfekt, og dette
bør NVE ta hensyn til i respekt for de
selskapene som opplever dramatiske
endringer av nye beregninger.»

Dramatiske endringer
Noen enkeltselskaper får dramatiske
endringer, for eksempel fra 98 prosent
til 66 prosent effektivitet. «Og beregningene blir ansett som like riktige og
brukt like mekanisk denne gangen
som ved tidligere endringer», heter det
i uttalelsen. «Dette til tross for at det i
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Defo og KS Bedrift Energi er i hovedsak enig i de endringene
som foreslås i modellen, – men det er vesentlige feil i dataunderlaget for de beregninger som NVE har lagt ut, sier leder
i nettreguleringsutvalget, Arne Nybråten. – Dersom dette
ikke rettes før varsel for 2013 skal sendes ut, må endringene
utsettes til 2014.
OEDs evaluering av nettreguleringen ble
påpekt at beregningene nettopp ikke
burde bli brukt mekanisk, og at NVE bør
bruke mer skjønn ved fastsettelse av
inntektsrammene.»
Som et eksempel nevnes beregninger på vind. Utfordringene med vind
er de sterkeste kastene, ikke noen grad
av gjennomsnittsvind.

Overgangsordning
Defo og KS Bedrift Energi foreslår at
alle selskapene som ved innføring av
ny modell opplever at selskapet får en
negativ trend på mer enn 15 prosent,
gis en femårs overgang for å kunne
tilpasse seg ny modell. «Drift av et
energiverk er basert på langsiktige
planer og investeringer, og det er helt
urimelig å be om at et selskap skal
områ seg fra ett år til et annet med
utslag utover et slikt omfang.»

Negativt i nord
Når det gjelder distribusjonsnettet, så
mener organisasjonene at det er denne
delen av elnettet som er mest likt over
hele landet, og som er best egnet for
sammenlignende analyser. Men det
bemerkes likevel at selskapenes særegenheter ikke må ofres på bekostning
av en enklere modell.
«Vi vil derfor be NVE se nærmere på
årsaken til at selskapene i Nord-Norge
ser ut til å ha en klar negativ trend ved
innføring av ny modell. Det kan se ut til
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– Rett opp eller utsett endringene, sier leder i
Defo og KS Bedrift Energis felles nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten.

at dette henger sammen med bruken
av kystparameteren, men dette må det
bringes klarhet i.»

Fusjoner
Endringene fører til at modellen er mer
fusjonsnøytral. NVE foreslår likevel en
kompensasjon for reduksjon i samlet
inntektsramme ved fusjon over 30 år.  
Defo og KS Bedrift Energi mener at
denne reduksjonen i hovedsak skyldes
at selskaper som deltar i fusjonen har
fått urimelige fordeler som følge av
slakk i DEA-beregningen, og korrigering
av dette bør prioriteres framfor å videreføre denne urettferdigheten i 30 år.  
– Det er ikke inntektsreguleringen
som skal gi insentiver til fusjoner, presiserer Arne Nybråten.
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Veileder i unødvendigheter
I

mars i år kommenterte Defo NVEs
utkast til veileder ved svært langvarige avbrudd – USLA. Defo la i
kommentaren blant annet vekt på at
USLA som insentiv er unødvendig, at
selskapene må kunne beregne seg
rimelig tid før det settes i verk utbetalinger, at kompensasjon bare må gis til
de som har opplevd et ubehag, og at
informasjonsplikten er for detaljert.

Økonomiske insentiver
USLA er unødvendig som økonomisk
insentiv, mener Defo. «Hele inntektsrammereguleringen er bygd opp rundt
insentiver til selskapene om å foreta
de rette valgene. I tillegg har vi KILEordningen i sin alminnelighet. En USLAordning tror vi ikke insentivmessig gjør
stor, om noen forskjell, i selskapenes
agering.»

NVE presiserer i sine generelle kommentarer i veiledningen at formålet
med ordningen er å gi nettselskapene
økonomiske insentiver til å unngå svært
langvarige avbrudd, samt å gi sluttbrukere kompensasjon for sine ulemper
ved avbrudd, uavhengig av om eller i
hvilke grad avbruddet har påført sluttbruker et økonomisk tap.

Rimelig tid
Defo viste i kommentaren til at kundene
etter regelverket kan fremme krav om
USLA innen rimelig tid. «På samme måte
må selskapene kunne beregne seg rimelig tid før det settes i verk utbetalinger.»
I veilederen sier NVE at det er nettselskapene som avgjør hvordan den
direkte utbetalingen skal foretas. Utbetalingen kan foretas samtidig med at
nettleien faktureres. Dersom utbetaling

Støtte til kontrollforskriften
Defo og KS Bedrift Energi støtter i hovedsak de endringene som NVE har
foreslått i kontrollforskriften. Noen forenklinger og overgangsordninger bør
imidlertid vurderes.
I høringssvaret heter det blant annet at
«vi er absolutt positive til at forskriften legger opp til at avkastningen på
nettinvesteringer skal økes. En fast
realrente på 2,5 prosent er en klar
forbedring i forhold til tidligere stats-

passo

obligasjonsrente. Likeledes at risikopremie og samlet avkastning i større
grad skal gjenspeile markedets svingninger, slik at nettinvesteringer hele
tiden er konkurransedyktig  i forhold
til alternative prosjekter for eierne».
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«USLA er unødvendig og fordyrende for norske energiverk»,
sa Defo i sin kommentar til utkastet til veileder ved svært
langvarige avbrudd. Nå er veilederen sendt ut fra NVE, og den
eneste nødvendigheten er at energiverkene må følge forskriften.

Defo mener at USLA er unødvendig som
økonomisk insentiv.

skjer på denne måten, ser NVE det
som naturlig at utbetaling foretas i
forbindelse med første påfølgende
faktura etter at kravet er innvilget.
Utbetalingen er ikke en reduksjon i
innbetalt nettleie, og må føres separat
i nettselskapets regnskap.
Når det gjelder «rimelig tid» for
sluttbrukere, så legger NVE til grunn
at sluttbrukere som har fremmet kravet
innen to måneder, har fremmet det
innen rimelig tid.

Defo og KS Bedrift Energi ber imidlertid NVE om å vurdere om beregningen
av referanserenten kan gjøres uten
veiing av de ulike kapitalelementer,
og at FOU-prosjekter bør få en mer
forenklet godkjenningsordning.
Likeledes mener organisasjonene at
det må innføres overgangsordninger
for selskaper med særlig stor mindreinntekt, der tariffer og investeringsplaner tilsier at mindreinntekt overskytende 25 prosent ikke med rimelighet kan tas inn innen 31.12. 2014.
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Gøy på jobben?
«It’s one of the great drawbacks of modern
technology: the machines many of us use for
work also have the capacity to entertain us.»
The Independent
Vi må skille klart mellom jobb og underholdning.
Jobb skal ikke være gøy, nemlig!
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