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Da Defos Arne Nybråten tok for 
seg den forventede utviklingen 
av inntektsrammen over en 

periode fra 2008 til 2016, fant han en 
trend som best kan karakteriseres som 
berg-og-dal-bane. Etter et rekordhøyt løft  
fra 2012 til 2013, vil inntektsrammene 
for norske nettselskaper falle med 
om lag 20 prosent, eller fire milliarder 
kroner, i 2014. Deretter ligger det an til 
en liten økning i 2015 og så et kraftig 
sprang opp igjen i 2016. 

– Det var forventet en viss reduk-
sjon for 2014, men bortimot 20 prosent 
er betydelig mer enn det NVE hadde 
forespeilet oss, sier Eilif Amundsen som 
er leder av Defo og KS Bedrift Energis 
felles nettreguleringsutvalg. 

Pensjonskostnader
Bakgrunnen for den store nedgangen 
fra 2013 til 2014 er flere forhold, blant 
annet estimatavvik fra NVE og svingnin-
ger i KILE. Rammen i 2014 er basert på 
kostnadsgrunnlaget for 2012, der en del 
selskaper hadde en betydelig reduk-
sjon i drifts- og vedlikeholdskostnadene 
hvor pensjonskostnadene slo kraftig ut 
i rammen for 2014. Her er regnskaps-
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Når inntektsrammen svinger 
fra år til år som en berg-og-
dal-bane, blir nettregulerin-
gen en uforutsigbarhet vi 
ikke kan leve med. En end-
ring må komme. Det mener 
både Defo og NVE. 

Her illustreres den forventede utviklingen av inntektsrammen i rød heltrukket linje. 
De fargede pilene illustrerer; avvik fra normal kostnadsutvikling (blå), korrigering i 
inntektsramme på avvik i bransjens samlede avkastning (grønn), kostnader to år 

tidligere med sine avvik fra normal trend (lilla), og korrigering av forventet på avvik 
i bransjens samlede avkastning (lys grønn). 

ILLUSTRASJON: ARNE NYBRÅTEN OG IDÉVERKSTEDET

føringen mer enn en reell nedgang i 
pensjonskostnader, noe som gir store 
svingninger.  

– Regnskapsføring og pensjonskost-
nadene kan ikke være bestemmende 
for investeringsnivået i norske kraftnett, 
og for den leveringskvaliteten kundene 
oppnår, sier Eilif Amundsen. 

NVE forstår
I et møte med NVE den 20. november 
fikk Defo forståelse for sin synliggjøring 

av konsekvensene på sikt. NVE er åpne 
for gjøre endringer som utjevner disse 
svingningene for 2015 og 2016. Men, 
dessverre er det for seint for 2014. 

– Det er likevel grunn til å gi hon-
nør til NVE for at de er villig til å se på 
modellen slik at vi unngår en berg-og-
dal-bane i framtidige år, og dermed får 
en mer forutsigbarhet for både drift og 
investeringer i nettselskapene, sier Eilif 
Amundsen på vegne av Defo og KS Be-
drift Energis felles nettreguleringsutvalg. 

Kan ikke leve med

berg-og-dal-bane



passopp
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Kritisk til forskriftsendring
Defo og KS Bedrift Energi kan 
ikke støtte NVEs endrings-
forslag om inntektsføring 
av anleggsbidrag. De mener 
også at dagens nivå for mini-
mumsavkastning må opp-
rettholdes og at ordningen i 
hvert fall ikke må fjernes.

I sin høringsuttalelse om forslag til 
endring i kontrollforskriften sier 
organisasjonene at de ikke kan støtte 

NVEs forslag til endring om inntekts-
føring av anleggsbidrag. De er betenkt 
over endringsforslaget som gir medlem-
mene merarbeid i forhold til dagens 
praktisering av eksisterende regelverk. 
«NVE må justere forslaget slik at det 

ikke medfører økt byråkrati og kostna-
der for våre medlemmer uten at dette 
gir en klar gevinst på andre områder», 
heter det blant annet i høringsuttalelsen. 

Sikre kunden
Når det gjelder endringen av mini-
mumsavkastningen fra to til null pro-
sent, peker Defo og KS Bedrift Energi 
på at minimumsavkastningen er et 
sikkerhetsnett som garanterer kundene 
sikre leveranser under alle forhold. 
Organisasjonene er av den oppfatning 
at selskapene ikke kan spekulere i mini-
mumsavkastning over tid, da verken 
eiere eller låntakere vil finne dette 
akseptabelt. NVE bes om å vurdere 
andre løsninger for å unngå de uheldige 
insentivvirkningene som de viser til. 

Hele høringsuttalelsen kan leses på 
Defos hjemmeside, www.defo.no 

Dette er en melding kun for spesielt interesserte: 
R-12 tilhører de forbudte Freoner eller klorfluorkarboner 
(KFK) som tidligere ble benyttet som kuldemedium, rense-
middel og drivmiddel i spraybokser. R-12 ble forbudt fordi 
det er med på å bryte ned ozonlaget. 

Dette var en nedbrytende melding som sender hele 
R-12 ut i kulda. 

Nedbrytende R-12

Defos nordområdeutvalg avholdt 
nylig et møte i Alta hvor temaet 
var planleggingen og etable-
ringen av neste generasjons 
sentralnett i nordområdene. 

Dette er viktig for å kunne sikre at den 
omfattende industrietableringen som 
kommer de neste 10–15 årene får 
tilstrekkelig kapasitet og forsynings-
sikkerhet fra strømnettet i tide. 

Tilstede på møtet var også Defos  
samarbeidspartner Statnett represen-
tert ved blant annet konsernsjef Auke 
Lont,  industrigründer Johan Petter  
Barlindhaug fra Tromsø samt represen-
tant fra Pro Barents i Hammerfest.

Utfordringer i 
nett og industri

Bredbånd og 
næringsmuligheter
Sett av 22. januar 2014 for å lære 
mer om næringsmulighetene for 
bredbånd og få gode råd om ut-
rulling av AMS.  Det vil bli presen-
tert konkrete og gode eksempler 
på hva energiselskaper har fått til 
av næringsutvikling på bredbånd. 
I tillegg vil deltagerne få oppda-
teringer fra myndighetene og få 
presentere samarbeidsordninger 
for å oppnå gode løsninger for 
AMS-utrulling.

Arrangementet vil finne sted på 
Gardermoen, og er i regi av Defo 
og KS Bedrift Energis felles AMS/
bredbåndsutvalg.

Vi kommer tilbake snart med 
endelig program, pris og sted.

Nesten 90 prosent av de spurte 
synes å være rimelig fornøyd 
med Defos hjemmeside. God 
lesbarhet er framhevet som det 
mest positive, men det er  et 
forbedringspotensial som Defo 
vil ta tak i. 

God hjemmeside kan bli bedre
Defo gjennomførte nylig en undersø-
kelse for å evaluere egen hjemmeside 
og fikk mange positive tilbakemeldinger. 
Nesten 80 prosent svarte at de besø-
ker Defos hjemmeside månedlig eller 
oftere. Om årsaken til besøket svaret de 
fleste at det er for å laste ned NettOpp, 
men nesten like mange svarer at de 
leser Defo-nytt og skaffer seg generell 
informasjon. Hele 75 prosent fant det 
de var ute etter, og 23 prosent fant 
delvis det de lette etter. 

Forbedring
Selv om resultatet for det meste er 
svært positivt, er det forbedringspoten-
sial når det gjelder flere forhold. 

– Både søkefunksjon, tilgjengelig-
het til den informasjon man søker og 
bruk av bilder, bør vi kunne forbedre i 
henhold til de tilbakemeldinger vi har 
fått fra brukerne. Det skal vi ta tak i, sier 
redaktør Bjarne Langseth.


