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Modellen viktigere enn enkeltselskaper? 
«Det kan til tider synes som om hensynet til modellen  
er viktigere enn hensynet til å begrense store og 
tilsynelatende tilfeldige skjevheter for enkeltselskaper.»

FSN og KS Bedrift har kommentert NVEs forslag til endringer  
i normkostnadsmodellen for distribusjonsnett ved blant 
annet å vise til åpenbare skjevheter for enkeltselskap.

I brevet fra de to organisasjonene vises det til som et 
eksempel, at konsekvensen i de marginale endringene 
for 2010 blir at målt effektivitet for Evenes Kraftforsyning 
AS endres fra 110 prosent til 64 prosent. Dette har skjedd 
uten at selskapet selv har foretatt seg noe som skulle tilsi 
en endring. 

«Da er det ikke underlig at bransjen oppfatter usikker-
het i forhold til framtidige inntektsrammer – ikke minst  
når fornyelse og forsterkning av nettet skal vurderes», 
heter det i brevet. 

For komplisert
NVEs notat om endringene for 2010 karakteriseres i 
brevet som «et eksempel på kompleksitet og detaljering 
av en metode som skal anvendes på norske nettselskap 
som er vesensforskjellige i størrelse og har store forskjeller 
i lokale rammebetingelser». NVE gir uttrykk for at modellen  

bør være så enkel og tilgjengelig som mulig. Likevel 
krever notatet, og modellen som brukes for regulering 
av nettvirksomheten i dag, så detaljerte kunnskaper i 
matematiske og økonomiske modeller at det er et fåtall av 
personer som har muligheter til å bedømme den. «Dette 
er en åpenbar svakhet i vurderingen om denne viktige 
infrastrukturen har de optimale rammebetingelsene.»

Håndtering av usikkerheten
I brevet viser også FSN og KS Bedrift til at de flere ganger 
har etterlyst en vurdering av usikkerhet i beregning av 
normalkostnad/inntektsramme. Organisasjonene mener 
at det fortsatt er grunnlag for å vurdere disse momentene 
basert på erfaringer fra 2007 til nå:

•	 Redusere	vektlegging	av	norm	til	50	prosent.	

•	 Begrense	«variasjonsbredden»	i	målt	energi	 
– for eksempel til mellom 0,8 og 1,0.

•	 Regulere	hele	regionalnettet	for	seg	selv,	og	 
gjerne ved avkastningsregulering.

•	 Ved	endringer	med	store	konsekvenser	for	 
enkeltselskap: gradvis opp-/eller nedtrapping. 

Må akseptere en komplisert modell
– Å ta hensyn til alle ulik-
heter i rammevilkår mellom 
selskapene er ikke mulig 
uten en komplisert modell, 
sier leder av FSN/KS 
Bedrifts Nettregulerings-
utvalget, Arne Nybråten. 
Han mener at bransjen  
må akseptere at modellen 
er komplisert dersom vi 
krever at det skal tas hen-
syn til ulike rammevilkår.

Nybråten mener at det som er mest frustrerende med 
dagens modell er at utslagene den gir for enkeltselskaper 
er tilfeldige og ikke logisk forklarbare. Noe skyldes at en 
del atypiske selskaper framstår som 100 prosent effektive 

og dermed påvirker effektiviteten til andre selskaper.  
– Det finnes selskaper som  kan mer enn fordoble sine 

driftsutgifter og fortsatt framstå som 100 prosent effek-
tive.  Disse burde vært tatt ut av modellen. Mye skyldes 
at nettselskapenes virksomhet beskrives gjennom noen 
få parametere som dermed får for stor påvirkning som 
kostnadsdriver. Å få til en mer forståelig modell vil derfor 
gjøre den mer komplisert.

På spørsmål om vi kan forvente at politikerne skal for-
stå metodene som anvendes, svarer Nybråten at deres 
rolle er å sørge for at metoder som benyttes aksepteres 
av bransjen og gir ønsket resultat i forhold til de målset-
tinger politikerne setter til bransjen.

Til slutt har han et hjertesukk: – NVE burde ta seg tid 
til å drøfte detaljer i sine forslag med fagutvalgene før 
disse sendes ut. Jeg tror det da ville vært enklere å få 
bort en del uheldige utslag.
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DET LUNE HJØRNET

Stjal en kilometer kraftlinje 

fra spa-hotell (TV2)

Obs,	obs	på	Vestlandet.	 

Aksjonsgrupper planlegger å stjele 

den nye linja Ørskog – Fardal, 

for deretter å spa den ned. 

Kl. 10.00 Styremøte

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Ekstraordinært årsmøte. 
  Sak: Endring av navn fra Forum 
  for Strategisk Nettutvikling, FSN, 
  til Distriktenes energiforening, Defo.   
  Innledning om strategi og veivalg 
  v/konsulent Bjørner Christensen.  

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 14.45 Utfordringer ved dagens nettregulering. 
    –16.00 Foredrag v/ Arne Nybråten og 
  Johannes Kristoffersen fra 
  Nettreguleringsutvalget. 

PÅmELDINg INNEN 1. DESEmBER TIL: 
Daglig leder Knut Lockert  – Tlf. 91 18 77 13
mail:  knut.lockert@fsn.no

Program for ekstraordinært årsmøte 9. desember

Sammen om alternativer
FSN vil samarbeide med Energi Norge og KS  
Bedrift om et forprosjekt for å se på alternative  
måter for å regulere nettselskapene. Forprosjektet  
vil så bli evaluert for deretter å vurdere hvordan det 
skal føres videre. 

– Dette er et vanskelig tema, og vi ser at det er  
en stor fordel om alle organisasjonene sammen kan 
finne fram til konstruktive løsninger. Det vil øke sann-
synligheten for å vinne fram med våre forslag, sier 
daglig leder Knut Lockert i FSN.

NVE er kjent med prosjektet og vil følge det. 

Navneendring
og nettregulering

møt opp på ekstraordinært årsmøte 9. desember!  
Historisk navneendring og utfordringer ved dagens nett-
regulering er temaer ingen FSN-ere bør gå glipp av.

Nettreguleringens finurligheter og kompleksitet, som er 
synliggjort på førstesida i denne utgaven av NettOpp, vil 
bli grundig gjennomgått av folk som forstår alle detaljer. 

Arne Nybråten og Johannes Kristoffersen fra Nett-
reguleringsutvalget vil i løpet av vel en time informere  
om de mest aktuelle utfordringene ved dagens nett- 
regulering. Dette er svært sentralt for bransjens fram-
tid og det er viktig at flest mulig «nettmennesker» har 
kjennskap til hva dette dreier seg om. Nybråten og  
Kristoffersen vil også kunne svare på spørsmål og  
innenfor rimelighetens grenser gi råd til enkeltselskaper. 

Navneskifte
Hovedsaken på det ekstraordinære årsmøtet den  
9. desember er selvfølgelig styrets forslag til endring  
av navn fra Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN, 
til Distriktenes energiforening, Defo. I den anledning 
vil konsulent Bjørner Christensen holde en innledning 
om strategi og veivalg. Det vil også gi tilhørerne nyttige 
innspill til bruk både i organisasjonen og i egne selskaper. 

Vel møtt til nyttige timer i FSN-regi den 9. desember  
i KS-bygget, Haakon VIIs gate 9 i Oslo. 

Endring om fellesmåling
NVE	har	vedtatt	endringer	i	kontrollforskriften.	Fra	1.	
januar 2010 opphører retten til å kreve fellesmåling av 
strøm. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå 
måles og avregnes hver for seg.

NVE har vedtatt å endre kontrollforskriften slik at dagens 
rett til å kreve fellesmåling per felles inntaksledning vil opp-
høre. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2010. 

Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå måles og 
avregnes hver for seg. Eksisterende fellesmålte kunder 
der det må installeres måler eller eksisterende måler må 
byttes ut, vil imidlertid kunne forbli fellesmålt inntil inn-
føring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS)  
i det aktuelle nettområdet. 

I tilfeller der individuell måling og avregning vil medføre 
urimelige merkostnader, skal nettselskapene også ved 
forespørsel tilby fellesmåling. I slike tilfeller må det gjøres 
en individuell avveining hvorvidt kostnadene ved innføring 
og administrering av individuell avregning i det aktuelle 
bygget står i forhold til fordelene. 

Nå kan du melde deg på til årsmøtet med fagdag på Stokmarknes den 15.16. juni 2010 ved å gå 
inn på FSNs hjemmeside www.fsn.no og derfra klikke deg inn på bestillingsskjema.

Påmelding til årsmøte med fagdag 2010


