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Høringssvar fra Distriktsenergi til RME sitt høringsdokument nr. 4/2020
forslag om endringer i fastsettelse av inntektsrammen til Statnett
Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. Med dette svaret
følger våre innspill til det utsendte høringsdokumentet.
Kort sammendrag
Statnett har hatt en sterk økning i kostnadene gjennom flere år. Blant annet gir en europeisk
studie fra i fjor grunn til å tro at Statnett har et høyere kostnadsnivå enn andre tilsvarende
europeiske nettselskaper (TSO er). Disse analysene tyder på at Statnett kan forbedre sin effektivitet
og Distrktsenergi støtter derfor RME sitt forslag om endringer i fastsettelse av inntektsrammen til
Statnett. Siden Statnett ikke sammenlignes med andre nettselskap, foreslår RME et
produktivitetskrav. Dette bør økes for å reflektere kostnadseffektiviteten i bransjen.

Bakgrunn for høringen
Formålet med forslaget i høringen er at nettleien ikke skal øke mer enn nødvendig.Statnett skal
fremdeles investere mye i årene fremover, og RME forventer at det vil øke nettleien. Med
modellen RME nå har ute på høring, kan Statnett oppnå en høyere avkastning dersom de blir mer
effektive fremover. For å bli mer effektive, må de redusere kostnadene sine. Gevinsten av
kostnadsreduksjonen fordeles mellom nettkunde og Statnett, der begge kommer bedre ut enn
utgangspunktet.
RME bestemmer nivået på tariffgrunnlaget til Statnett hvert år gjennom inntektsrammen. Nivået er
basert på Statnetts faktiske kostnader, og skal sørge for at Statnett får en rimelig avkastning på
nettinvesteringene sine over tid. I dagens modell er det i praksis liten forskjell
mellom Statnetts inntektsramme og deres faktiske kostnader. For å skape sterkere insentiver til å
kostnadseffektivitet, løsrives inntektsrammen mer fra utviklingen av kostnadene.
Konkret foreslår RME å innføre en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader
med deres historiske kostnader. Kostnadsnivået vurderes i forhold til utviklingen i selskapets
anleggsmasse. Hvis Statnett sine kostnader reduseres i forhold til anleggsmassen, betyr det at
Statnett har blitt mer kostnadseffektive, og dette vil gi økt avkastning. I motsatt fall vil det
gi redusert avkastning. Dette gir den økonomiske motivasjonen til kostnadseffektivitet.
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RME foreslår i tillegg å innføre et produktivitetskrav på 1,5 prosent for forventet
produktivitetsutvikling. RME vil jevnlig vurdere om størrelsen på produktivitetskravet bør justeres.

Distriktsenergis innspill
Forslaget fra RME baserer seg i hovedsak på Themas rapport «fastsettelse av Statnetts
kostnadsnorm».
Det var i hovedsak to forslag som var aktuelle:
1. Kostnadsnorm målt mot egen historie.
2. Internasjonal bencmarking basert på en sammenligning av TSO er i Europa med et intervall
på 3 år.
RME har valgt alternativ 1 som best egnet noe Distriktsenergi støtter. Ved denne modellen kan RME i
tillegg se til alternativ 2 hvert 3 år for å få et enda bedre tallgrunnlag for fremtidige justeringer i
reguleringen av Statnett.
Noe av det som avviker i høringsforslaget fra RME kontra Themas anbefaling er at RME anbefaler å
bruke en rullerende 5 års «front» kontra en fast 5 år periode som Thema anbefaler. Distriktsenergi
støtter RME sin vurdering av at et rullerende glidende 5 års snitt vil være å anbefale. Neste periode
vil da være årene 2014 til 2018 som basis for fronten.
Når ny modell for beregningen av inntektsramme for Statnett skal innføres er det viktig at den bør
takle både en vekst og en nedgang i fremtidige investeringer.
Systemdriftkostnadene som utgjør ca. 5% eller ca. 400 millioner kroner av inntektsrammen på ca. 8
milliarder kroner totalt er ikke tatt med sammenligningsgrunnlaget, noe Distriktsenergi er enig i.
Derimot er utenlandskabler, kile og tap med i sammenligningen noe vi også støtter.
Siden Statnett ikke sammenlignes med andre nettselskap, foreslår RME et produktivitetskrav. Dette
bør økes for å reflektere kostnadseffektiviteten i bransjen.
Distriktsenergi støtter og håper at det nye forslaget vil kunne gjelde fra 01.01.2021.
Imidlertid ber vi om at reguleringen tar hensyn til at Statnett i en del henseende tar et overordnet
ansvar for AS Norge i en del saker som ikke umiddelbart gir økonomisk uttelling. Dette gjelder for
eksempel deres viktige engasjement i spørsmål relatert til internasjonale utfordringer, herunder
samarbeidet med andre land og EU. Reguleringen må ta høyde for at Statnett kan fortsette dette
arbeidet innenfor kommende regulering.
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