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Kommentar til rapport frå Thema om vurdering av nettselskapenes 
behov for arbeidskapital 
 
Distriktsenergi og Energi Norge representerer de fleste av landets nettselskap. Dette er et innspill til 

RME ekstern rapport nr 10/2020 om Vurdering av arbeidskapital i inntektsreguleringen av 

nettselskaper. 

 
Energi Norge og Distriktsenergi har samarbeidet om denne saken. Vi takker for anledning til å komme 
med innspill før eventuelle endringer i dagens regelverk sendes på høring.  
 
I rapporten har Thema Consulting kommet med to hovedanbefalinger: 

- Dagens kompensasjon for arbeidskapital er satt til 1% av bokført verdi av nettkapital. 

Konsulenten anser dette som et høyt nivå basert på en statistisk analyse med et utvalg på 12 

nettselskaper. De foreslår å redusere kompensasjonen til 0,5% 

- I tillegg foreslår konsulenten å legge kompensasjonen på kostnadsnorm fremfor bokført verdi 

av nettkapital. Dette begrunnes med at kostnadsnormen er uavhengig av selskapets egne 

kostnader, og har gode insentiveffekter 

Energi Norge og Distriktsenergi er prinsipielt mot en reduksjon av nivået, men kan støtte å legge et 
påslag på kostnadsnorm fremfor bokført verdi av nettkapital.  
 
Thema Consulting anbefaler å gå bort fra dagens påslag på nettkapital, og over til et prosentvis 
påslag på kostnadsnormen. Med dette vil ikke arbeidskapitalen inngå i effektivitetsanalysene lenger, 
og nivået vil være frakoblet fra selskapets faktiske kostnader. Energi Norge og Distriktsenergi kan til 
en viss grad støtte en slik endring men vi ønsker primært at det benyttes kostnadsgrunnlaget da vi 
tenker det er enklest og mest stabilt. Imidlertid ser vi at konsekvensene for det enkelte selskapet 
trolig vil være beskjedent (1% på nettkapital ganget med renten utgjør ca. 39 Mkr eller 0,22% av 
bransjens inntektsramme for 2021), og vi stiller dermed spørsmål ved om dette nivået forsvarer en 
slik endring som Thema foreslår. 
  
Thema Consulting påstår at dagens nivå på arbeidskapital er satt for høyt, og anbefaler å redusere 
nivået. Vi stiller ikke spørsmål til hvilke analyser som er gjort, men ønsker å få frem noen punkter 
som kan ha betydning for resultatene: 



   

 

 

- Er utvalget representativt? Konsulenten baserte analysene på tolv nettselskaper. Selv om 

disse utgjør en stor andel av nettkundene i landet, er det ikke sikkert at utvalget er 

representativt for bransjen samlet sett 

- Bransjen står foran store endringer, blant annet knyttet til innføring av ny nettleiemodell. Vi 

savner en diskusjon av hvorvidt nye nettleiemodeller kan påvirke behovet for arbeidskapital 

 
På mer generell basis vurderer vi dagens ordning som velfungerende. Ordningen har vært godt 
mottatt i bransjen, transparent og enkelt å forstå. Gitt at det er snakk om begrensede beløp, 
anbefaler vi å videreføre dagens ordning. Vi vedlegger NHHs vurdering av Themas rapport. 
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Vedlegg: NHHs vurdering av Themas rapport  


