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Oppsummering
Det kommer stadig tydeligere signaler fra myndighetene om at det er ønskelig med færre og større
nettselskaper. I tillegg er reguleringsmodellen blitt mer kompleks de siste årene, og insentivene til
kostnadseffektivitet er forsterket.
I 2017 er det store nettselskaper som kommer best ut i effektivitetsmålingen for distribusjonsnettet,
mens de fleste små- og mellomstore selskaper faller lengre ned. Dette skyldes at enkelte selskaper
(Hafslund tas ofte frem, men et selskap som Sognekraft er også på vei opp) er blitt flinke i å tilpasse
seg reguleringsmodellen, samt identifisere og gjennomføre billigere investeringsløsninger. At store
nettselskaper blir målt som stadig mer kostnadseffektive, er en klar trend. Det kan likevel være mulig
å bryte denne trenden.
I dette notatet beskrives kort dagens reguleringsmodell, før resultater av en studie om hvem som
aktivt bruker reguleringsmodellen og hvordan, samt en beskrivelse av viktige trender i nettbransjen
presenteres. Deretter redegjøres det for hvordan selskaper kan oppnå høyere kostnadseffektivitet på
sikt.

Formål
Formålet med dette notatet er å gjøre medlemmer i Distriktenergi oppmerksom på at det ligger et
potensial for økt effektivitet, økt avkastning og redusert nettleie, ved å tilpasse seg de signalene som
ligger i reguleringsmodellen.
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Om reguleringsmodellen
Formålet med reguleringsmodellen er å premiere dem som er kostnadseffektive, samt gi de andre
insentiver til kostnadseffektivitet.
Nettselskapene reguleres økonomisk, gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Et nettselskaps
inntektsramme består av 40 % av faktiske kostnader to år tilbake i tid, og 60 % av en norm (faktiske
kostnader justert for selskapets effektivitet). Selskapenes effektivitet beregnes i tre trinn:
Figur 1: I dagens reguleringsmodell beregnes nettselskapenes effektivitet i tre trinn.

Trinn 1: DEA-analyse
I trinn 1 måles nettselskapets
oppgaver* og kostnader for
2015 mot de beste for
perioden 2011-2015
Et selskap som har like mange
oppgaver som de beste, men
høyere kostnader, vil bli målt
som mindre effektivt

Trinn 2: Justering for ulike
rammevilkår

Trinn 3: Kalibrering av
kostnadsnormene

Resultatet fra trinn 1
korrigeres for ulike typer
rammevilkår

Resultatene fra trinn 2
kalibreres i forhold til
selskapenes
avkastningsgrunnlag, slik at
bransjen får sine kostnader
dekket
(snitt effektivitet = 100 %)

Har et selskap vanskeligere
rammevilkår enn de det
sammenlignes mot, vil det få
en oppjustering av sin
effektivitet

* Oppgaver i Dnett: Antall kunder, antall km høyspentnett og antall nettstasjoner
Reguleringsmodellen spiller en viktig rolle, siden lav effektivitet (< 90 %) etter trinn 3 betyr at
nettselskapet får mindre avkastning på investert nettkapital enn NVEs referanserente. Dersom
selskapet oppnår snitteffektivitet (100 %) vil det kunne forvente NVEs referanserente på investert
nettkapital, mens de som er målt som mer effektive enn snittet (> 100 %), kan forvente høyere
avkastning enn referanserenten.
Høy effektivitet gir frihet til å finansiere nødvendige investeringer selv, håndtere nye problemstillinger,
og eventuelt ta mindre enn den tillate inntekten for å bevare nettleienivå, og samtidig skape verdi for
eierne.

Trender i nettbransjen
I distribusjonsnettet er relevante parametere:
• Kostnader (D&V, nettkapital, både egne- og kundefinansierte anlegg, avskrivninger, KILEkostnader og nettap),
• Oppgaver (antall kunder, antall km høyspentnett og antall nettstasjoner).
I perioden 2011-2015 har bransjen samlet sett:
• Fått flere oppgaver,
• Opplevd en økning i nettkapital,
• Redusert drifts- og vedlikeholdskostnader (målt i faste priser).
Store selskaper (over 100 000 kunder) fikk flere oppgaver enn de små, mens de klarte å redusere
sine kostnader. Derimot hadde små nettselskaper (under 10 000 kunder) høyere kostnader i 2015
enn i 2011. Mellomstore selskaper ligger et sted midt imellom.
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Utviklingen har påvirket rangering av nettselskaper, med tanke på effektivitet. Hvis, i 2012, små,
mellomstore og store nettselskaper var spredt over hele effektivitet-spekteret, er virkeligheten
annerledes i 2017. Figuren under viser at store selskaper (Hafslund, NTE, Eidsiva) gjør det best i
effektivitetsmålingen i 2017, mens små- og mellomstore faller lengre ned. Enkelte store selskaper
(Lofotkraft, Helgeland og BKK) ligger under snittet, og noen små og mellomstore nettselskaper
(Trøgstad, Nord-Salten Kraft, Midt-Telemark Energi, Alta Kraftlag, Ballangen Energi) måles blant de
mest kostnadseffektive nettselskaper i landet. Trenden er imidlertid klar: store selskaper stiger i
effektivitetsmålingene over tid, mens små- og mellomstore selskaper faller lengre ned.
Figur 2: Store nettselskaper dominerer effektivitetsmålingen i distribusjonsnett i 2017

Trenden kan imidlertid brytes. Dette fordrer at små og mellomstore nettselskaper tilpasser seg
reguleringsmodellen der det er riktig, samt fokuserer på kostnadseffektivitet fremover. Her
understrekes det at det ikke kun er å kutte drifts- og vedlikeholdskostnader som har betydning for
selskapets effektivitet (jf Figur 4).
Hvem aktivt tilpasser seg reguleringsmodellen og hvordan
De siste årene har enkelte nettselskaper tilpasset seg reguleringsmodellen. Disse får stadig høyere
effektivitet. To studenter1 fra Handelshøyskolen i Bergen undersøkte nylig hvordan norske
nettselskaper tilpasser seg den økonomiske reguleringen. Det studentene konkluderte med, var at
selskapene i varierende grad tilpasser seg reguleringen og at rundt halvparten av norske
nettselskaper aktivt tilpasser seg reguleringen.
Et viktig resultat i masterutredningen er at de fleste nettselskaper er enig i at reguleringsmodellen er
vanskelig å forstå, og at den ikke er blitt enklere de siste årene. Imidlertid hevder store selskaper at
reguleringen er blitt bedre siden 2007, mens små nettselskaper ikke deler oppfatningen.

1

Burheim og Dahl, 2016. Norske nettselskapers tilpasning til den økonomiske reguleringen.

4

De som tilpasser seg modellen, legger reguleringsmodellen til grunn for spørsmål blant annet knyttet
til:
• Langsiktige strategiske beslutninger
• Investering i utbygging av nytt nett
• Investering og vedlikehold
• Ansettelse
• Valg av nettløsning
• Vedlikehold av eksisterende nett
• Valg av avskrivningstid
I praksis, betyr dette at et selskap vil se etter løsninger som slår gunstig ut på nettselskapets
effektivitet, før det fattes en beslutning.
For de fleste som leser dette notatet, vil ikke dette være noe nytt. Imidlertid ser Adapt at det ikke er
åpenbart hva et selskap må fokusere på for å få økt effektivitet på sikt. Vi prøver å svare på dette
viktige spørsmålet under.

Oppnå høyere effektivitet på sikt
Først indikeres et viktig prinsipp (hovedregel) som kan tillate nettselskaper å få høyere effektivitet på
sikt, før det vises:
• Hvordan signalene i reguleringsmodellen kan utnyttes for å identifisere hva et selskap bør
prioritere
• Hva et selskap bør fokusere på for å få økt kostnadseffektivitet på sikt
• Hva et selskap kan tjene ved å gjennomføre billigere investeringsløsninger enn andre
• Samt at det er nødvendig med en dynamisk tilpasning til regelverket.
Hovedregel: Ved å gjøre det de beste gjør, kan alle begynne å klatre i effektivitetsmålingene.
Dette innebærer:
• Å ha større fokus på kostnadseffektivitet,
• Utnytte reguleringen,
• Å samarbeide der det skaper verdi,
• Å identifisere og å gjennomføre gode investeringsløsninger,
• Samt forstå hvordan reguleringen sannsynligvis vil utvikle seg fremover.
Signalene i reguleringsmodellen kan utnyttes for å identifisere hva et selskap bør prioritere
De fleste nettselskaper vil oppleve stor variasjon i effektivitet over tid. Mange vil anse dette som et
tegn på at reguleringsmodellen ikke er sterk nok. Det er lett å kritisere reguleringsmodellen, og
kritikkene vil noen ganger være reelle (én endring i modellen eller i front, kan gjøre at enkelte
selskaper får ± 5-10 % i effektivitet fra et år til det neste. Dette er langt fra ideelt med tanke på
forutsigbarhet).
Det er imidlertid mulig å vise at utvikling i nettselskapenes effektivitet primært skyldes det selskapet
driver med. I distribusjonsnettet handler det om utvikling i selskapets kostnadsgrunnlag, oppgaver og
rammevilkår. Dette kan vi illustrere med et konkret eksempel for et selskap som ligger i Sogn og
Fjordane. I 2015 (data som legges til grunn for beregningene for 2017) ble selskapet målt som
94,7 % effektivt, ned fra 96,8 % i 2014 (data som legges til grunn for 2016).
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Figur 3: Utvikling i et nettselskaps effektivitet mellom 2016 og 2017.

Endring i rammevilkår skyldes at
selskapet fikk flere kilometer kabel
Finansiering av nettet omfatter:
•
•
•
•

Bokført verdi egenfinansierte anlegg
Bokført verdi kundefinansierte anlegg
Avskrivninger egenfinansierte anlegg
Avskrivninger kundefinansierte anlegg

Endringen kan redegjøres for som følger:
• I 2015 hadde selskapet flere kunder, flere kilometer høyspentnett og nettstasjoner enn i 2014.
Alene løfter dette selskapets effektivitet. I dette tilfellet: + 0,5 %.
• Imidlertid måte selskapet investere. Investeringene selskapet gjennomførte viser seg å ha
vært dyre, siden endringen i investert nettkapital (egen og kundefinansierte) og avskrivninger
(‘finansiering av nettet’ i figuren), sett i sammenheng med endringen i oppgaver og
rammevilkår, reduserer selskapets effektivitet med -0,8 % ift 2014.
• Selskapet klarte å redusere øvrige kostnader (drifts- og vedlikeholdskostnader, nettap og
KILE) mellom 2014 og 2015. Dette bidrar til å løfte selskapets effektivitet, med 0,8 %.
• Utover disse endringene, forklarer endringer utenfor selskapets kontroll (endring i front,
utvikling i bransjen) ca. 1,8 % av endringen i effektivitet for dette selskapet.
Poenget her er å understreke at det selskapet driver med, har mest å si for selskapets effektivitet.
Regel 1:
For å få høyere effektivitet på sikt må selskapet sikre at nye oppgaver løses på en
kostnadseffektiv måte.
Hva et selskap bør fokusere på for å få høyere kostnadseffektivitet på sikt
Mange medlemmer i Distriktsenergi fikk tilsendt (Q1 2017) en analyse som, blant annet, viser hvor
selskapene avviker mest fra frontselskapene sine. Her viser vi resultatene for Distriktsenergis
medlemmer i snitt. For å gjøre eksemplet så enkelt som mulig, la oss konkludere med at det er mulig
å identifisere hvor Distriktsenergis medlemmer avviker mest fra de beste i landet, når vi fokuserer på
forholdet mellom kostnader og oppgaver2.

Her tas det ikke hensyn til at de fleste i Distriktsenergi har vanskelige rammevilkår, eller ulike alder
på nettet.
2
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Figur 4: Avvik fra de beste i landet for et gjennomsnittlig nettselskap i Distriktsenergi

AKG = avkastningsgrunnlag
AVS = avskrivninger

I figuren over ser vi at et vanlig selskap som er medlem i Distriktsenergi, har drifts- og
vedlikeholdskostnader som ligger 47 % over det de beste i landet klarer. Dette kan skyldes mange
forhold, som f. eks.
• Leiekostnader,
• Kjøp av IT-tjenester,
• Bilkostnader,
• Vaktordningen,
• Pensjonskostnader,
• Anbud,
• At selskapet ikke tar i bruk nye teknologier som reduserer driftskostnader.
I tillegg, har vårt selskap investert mer (egenfinansierte Figur 5: Betydning av å gjennomføre dyre
og kundefinansierte3 anlegg) i sitt nett enn det de beste investeringer for selskapets effektivitet.
ville gjort. Mange fikk med seg at å aktivere
lønnskostnader, i stedet for å rapportere disse som en
drifts- og vedlikeholdskostnad, slår positivt ut på
selskapets
effektivitet.
Imidlertid
vil
høyere
investeringskostnader påvirke selskapets effektivitet
over en lengre tidsperiode. Adapt kjenner til flere
eksempler på nettselskaper som påstår at, når de først
investerer, gjør de det skikkelig, siden å bygge f. eks. en
kabel med dobbel så stor overføringskapasitet ‘kun
koster litt ekstra’. Dette er i og for seg riktig, men farlig
med tanke på selskapets effektivitet. Dette illustreres i
figuren til høyre, der vi har to selskaper. Selskap B
investerer 5 % mer enn selskap A i hver periode. Selskap
B får derfor stadig lavere effektivitet. Det er det å

I reguleringsmodellen er det en fordel å investere egne penger fremfor å ta anleggsbidrag. Dette
skyldes kalibreringsmetodikk-trinn 3.
3
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investere «riktig» (det som er nødvendig4), som vil ha mest betydning for selskapets effektivitet på
sikt.
Mer i nettkapital medfører naturligvis høyere avskrivninger. Til slutt har vårt gjennomsnittlige
Distriktsenergi selskap mer i nettap og høyere KILE-kostnader. Resultatet varierer naturligvis mye fra
nettselskap til nettselskap, avhengig blant annet av antall fritidsboliger, egenkapital, osv.
Regel 2:
For å få høyere effektivitet på sikt, må et nettselskap gjennomføre de tiltakene som holder
selskapets kostnadsgrunnlag så lavt som mulig, hensyntatt utvikling i oppgaver. Med denne
måten å tenke på, vil en økning i drifts- og vedlikeholdskostnader kunne forsvares, dersom
økningen medfører lavere kostnader senere. Et konkret eksempel er høyere driftskostnader
knyttet til å identifisere billige løsninger på et problem (ikke bare bygge mer nett).
Hva et selskap kan tjene ved å investere bedre enn andre
I figuren 6 lager vi et teoretisk eksempel, med to selskaper som har like mange kunder (ca. 10 000),
like inntektsrammer (ca. 50 Mkr), og like mye investert i nettkapital (ca. 200 Mkr). Det eneste som
skiller nettselskapene er at den ene har en kostnad per AMS-måler på 1700 kr, mens det andre bruker
5001 kr per enhet5. Verdien av å gjennomføre kostnadseffektive løsninger illustreres i figuren under.
Figur 6: Betydning av å ta riktige investeringsbeslutninger.

+8%

I år 0 gjennomfører selskapene AMS-utrullingen. På grunn av tidsetterslepet tar det to år før
investeringen påvirker selskapets effektivitet. Det selskapet som bruker 5001 kr, får lavere effektivitet
enn det andre, siden det brukte mer penger per enhet. Gjennom reguleringsmodellen vil det andre
selskapet (som bruker 1700 kr per enhet) få høyere effektivitet. Effektivitetsdifferansen mellom
selskapene stiger fra 0 % i år 0, til 8 % i år 2, kun på grunn av at et selskap bruker mer enn det andre.
Etter 10 år er målerne fult avskrevet6. Siden målerne ikke lenger påvirker nettselskapenes
kostnadsgrunnlag, får selskapene lik effektivitet igjen.

Dersom det forventes et behov for mer overføringskapasitet på mellomlangsikt, kan det imidlertid
lønne seg å overinvestere på kort sikt.
5
Tallene er hentet fra NVEs rapport om status og planer for installasjon av smarte målere, per 1.
halvår 2016.
6
En avskrivningstid på 10 år ble valgt for å forenkle eksemplet. De fleste nettselskaper vil trolig
legge til grunn lengre avskrivningstider for AMS-målerne.
4
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Regel 3:
For å beholde/øke dagens effektivitet må nettselskapene passe på å ikke gjennomføre dyrere
investeringsløsninger enn nødvending, med mindre merkostnaden medfører besparelser
andre steder.
Dynamisk tilpasning til den økonomiske reguleringen
Siden 2007 er reguleringsmodellen ofte blitt endret. Noen endringer har vært større (f.eks.
kalibreringsmetodikk, oppgave) enn andre (f.eks. ny konsumprisindeks). Nå vurderer NVE endringer
knyttet til:
• Referanserenten,
• Å innføre en felles reguleringsmodell for distribusjon- og regionalnett,
• Nye KILE-satser.
Dersom NVE implementerer endringene, vil disse trolig ha konsekvenser for selskapenes effektivitet,
inntektsramme og avkastning.
En endring kan påvirke selskapenes effektivitet og insentiver, som f. eks. kostnadseffektivitet,
investering, hvorvidt det lønner seg å ta anleggsbidrag, eller om det er lønnsomt å satse på
alternativer til nett. Det ligger derfor en god del usikkerhet i reguleringsmodellen. Dette medfører ikke
at å tilpasse seg modellen ikke skaper verdi på sikt, men at nettselskapene må være flinke når de
tilpasser seg.
Regel 4:
Dersom selskapet klarer å utnytte signalene som ligger i modellen (lavere kostnader vil bety
høyere effektivitet, uavhengig modellutforming), uten å tilpasse seg modellen (jeg gjør noe
fordi det slår gunstig ut på min effektivitet i dagens modell), vil selskapet være godt rustet for
fremtiden.
Erfaringsmessig vet vi at nettselskapene liker å bygge nytt nett. Det kommer stadig flere signaler fra
myndighetene i Norge og i Europa om at alternativer til nett (sluttbrukerfleksibilitet, distribuert
kraftproduksjon, lokal lagring) vil bli en del av kraftsystemet fremover, og at reguleringen bør, på sikt,
legge til rette for å utnytte alternativene. Alternativer til nett bør tillate nettselskaper å unngå/utsette
investeringer i nett, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er for tidlig å konkludere mht
hvordan endringene vil påvirke reguleringsmodellen og nettselskapene. Imidlertid er dette en
påminnelse at å utnytte signalene som ligger i modellen er en dynamisk prosess, som det lønner seg
å bruke tid på for å unngå dårlige beslutninger.
Regel 5:
Selskapene bør holde seg løpende oppdatert på de insentivene som ligger i modellen og som
kan komme, for å sikre at de beslutningene som tas i dag løfter selskapets effektivitet.

Sjekkliste for å oppnå høyere kostnadseffektivitet
Hovedelementer:
1. Selskapene må forstå hvordan selskapets effektivitet/inntektsramme er fremkommet.
Selskapene må løpende ta mange beslutninger knyttet til drift, ansettelse, innkjøp, investering,
reinvestering, vedlikehold, osv. En god forståelse for det som har betydning for selskapets
effektivitets og inntektsramme vil tillate selskapet å ta beslutninger som er teknisk og
økonomisk riktige.
2. I tillegg bør selskapet ha god kontroll på hvilke tall som rapporteres i eRapp. Dersom selskapet
rapporterer færre oppgaver (antall abonnementer, antall km høyspentnett, antall
nettstasjoner) eller enklere rammevilkår (antall km kabel eller sjøkabel, installert ytelse
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småkraft) enn det selskapet har, vil selskapet måles som mindre effektive enn det selskapet
er.
Regel 6:
Selskapene bør ha god kontroll på alle tall som rapporteres i eRapp, for å unngå at feil
rapportering påvirker resultatene.
Under beskrives en metodikk for å vurdere en mulig investering i nett.
Figur 7: Skisse for å vurdere en mulig investering i nytt nett.

1. Er det nødvendig med å investere nå?
I noen tilfeller kan det være fornuftig å investere tidlig. Dersom det først graves for å legge
vann eller kloakk, er det ofte bedriftsøkonomisk lønnsomt å framskynde en investering. Når
en investering kan utsettes, er det ofte lønnsomt å utsette investeringen inntil videre.
2. Er nett eneste alternativ for å løse problemet?
I fremtiden vil sluttbrukerfleksibilitet, lokal lagring, distribuert produksjon være i større grad
tilgjengelig. Fremtidens regulering vil sannsynligvis kreve at nettselskapene legger til rette for
disse som alternativ til nett (her snakkes det om tariffering, og å unngå unødvendige barrierer).
Dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å kjøpe sluttbrukerfleksibilitet istedenfor å
investere i nytt nett, anbefaler vi selskapene å vurdere dette, siden lavere kostnader vil løfte
selskapets effektivitet på sikt.
3. Dersom en investering i nett ikke kan unngås, hvem bør gjennomføre prosjektet?
Effektive selskaper gjør ofte planlegging og prosjektledelsen selv, men konkurranseutsetter
utførelsen/bygging i entreprenørmarkedet. Dersom ditt selskap har tilgang til et
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entreprenørmarked, lønner det seg ofte å konkurranseutsette prosjekter for å redusere
kostnader knyttet til prosjektet. For at denne strategien fungerer på sikt, må entreprenør tilby
like god kvalitet og lavere pris enn det nettselskapet selv klarer.
4. Hvordan påvirker investeringen selskapets oppgaver, rammevilkår og kostnadsgrunnlag?
Hvordan skal kostnadene rapporteres?
I dagens reguleringsmodell er det en fordel å ikke ta anleggsbidrag (egenfinansierte anlegg
løfter selskapets effektivitet). Det kan imidlertid være fornuftig å ta anleggsbidrag for å sende
signaler til kunder, unngå økninger i nettleie, eller unngå å låne penger. I tillegg er det
nødvendig tidlig å forstå hvordan investeringen påvirker selskapets oppgaver og rammevilkår,
for å kunne vurdere hvordan et tiltak vil kunne påvirke nettselskapets effektivitet på kort/lang
sikt. En god forståelse av alle konsekvenser av å ta, eller ikke ta anleggsbidrag er nødvendig
for å unngå uønskede effekter. I tillegg bør selskapet identifisere hva som faller under
tilknytningsplikt og det som går utover det som kan forventes av et nettselskap (rapporteres
annerledes i eRapp).
5. Hva er effekten av å investere på selskapets effektivitet, inntektsramme, driftsresultat og
nettleie?
Før du tar en beslutning, er det nødvendig med en formening om hvordan beslutningen vil
påvirke selskapets effektivitet, inntektsramme, driftsresultat og nettleie7. En ‘riktig’ beslutning
(bedriftsøkonomisk lønnsom) vil tillatte å beholde/øke dagens effektivitet, samt unngå
økninger i nettleie. Dersom beslutningen kan medføre lavere effektivitet eller økt nettleie, bør
selskapet vurdere hvorvidt det finnes andre løsninger som begrenser fallet i effektivitet/økning
i nettleie.

Avsluttende kommentar
Det kommer stadig tydeligere signaler fra myndighetene om at der er ønskelig med færre og større
nettselskaper. Det er tenkt at større selskaper vil være mer kostnadseffektive, på grunn av
stordriftsfordeler. Påstanden underbygges delvis av effektivitetsmålingene for distribusjonsnettet,
som domineres av store selskaper.
Størrelsen er imidlertid ikke alt, og enkelte store nettselskaper ligger langt under snittet. Dette er en
viktig observasjon. To selskaper som er ineffektive i dag, vil kunne håpe på litt høyere effektivitet
dersom de fusjonerer. For å komme over snittet, vil det fusjonerte selskapet likevel fortsatt måtte ha
fokus på kostnadseffektivitet.
Vi ser at enkelte små, mellomstore og store nettselskaper er blitt flinkere til å utnytte signalene som
ligger i reguleringen. Disse klatrer i effektivitetsanalysene. Dette er også en viktig konklusjon. Basert
på samtaler med en rekke små- og mellomstore energiselskaper er det mye som tyder på at det å
være et stort selskap er et mindre konkurransefortrinn enn det har vært historisk. Den nye digitale
hverdagen gjør det enkelt å samarbeide, både mellom selskaper og med leverandører. På den måten
kan selv små selskaper sikre seg stordriftsfordeler ved innkjøp og samtidig få tilgang på nødvendig
kompetanse og ny teknologi. Videre er det flere som påpeker at små-/mellomstore selskaper raskere
kan «snu seg rundt» og ta beslutninger, noe som blir stadig viktigere etter hvert som endringstakten
øker.

Her kan det f. eks. brukes kostnadskataloger eller kommersielle verktøy, som det verktøyet ADAPT
har utviklet og som tillater nettselskaper å foreta egne beregninger for å vurdere hvordan ulike tiltak
vil påvirke selskapets nøkkeltall.
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