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Høringssvar fra Distriktenes energiforening til NVE´s forslag til endringer i
forskrift og praksis for inntektsregulering datert 22.09.2016.
Distriktenes energiforening, Defo, representerer 68 små og mellomstore energiverk i Norge. Med dette
følger våre innspill til det utsendte høringsnotatet. NVE foreslår endringer knyttet til referansepris på
kraft og reguleringen av grensesnittsanlegg.
Tidligere publiserte NVE statistikk om forbruk i alminnelig forsyning. Statistikken inngikk i
beregningen av referansepris på kraft. Etter at statistikken ble avbrutt, har NVE laget en midlertidig
korttidsstatistikk. NVE foreslår i stedet å legge til grunn SSBs statistikk om forbruk i alminnelig
forsyning.
I følge NVE innebærer endringen en marginal økning i kraftprisen. Dette vil resultere i marginalt
høyere inntektsramme (< 0,1 %), i tillegg til at nettap blir marginalt viktigere i effektivitetsmålingene
for distribusjonsnettet. Gitt at konsekvensen for bransjen er begrenset, vurderer Defo det som lite
hensiktsmessig at NVE bruker ressurser på å lage egen statistikk, og Defo støtter derfor NVEs forslag.
NVE foreslår i tillegg å endre måten ‘anlegg i grensesnitt’ inngår i inntektsrammene på. Fra varsel om
inntektsramme 2016 ser Defo at verdien av anleggene i grensesnitt (beregnet med dagens metodikk)
tilsvarer 87,5 Mkr, eller 0.63 % av bransjens kostnader.
Defo registrerer at BKK Nett og Lyse Elnett står for over halvparten av beløpet, og at det kun er syv
nettselskaper med verdier knyttet til anlegg i grensesnitt over 2 Mkr og som evalueres i vanlig
reguleringsmodell. Hvis det er korrekt at normen for grensesnittsanleggene overkompenserer
nettselskapene siden de fleste anleggene er avskrevet er det avgjørende at NVE får orden i det for å
øke sammenlignbarhet mellom nettselskapene.
Defo kunne se for seg at NVE pålegger nettselskapene med anlegg på begge nettnivå å rapportere
grensesnittsanlegg enten i distribusjons- eller i regionalnettet, på samme måte som Hafslund og
Helgeland Kraft gjør det i dag. Det ville redusere beløpet knyttet til anlegg i grensesnitt betydelig og
derfor øke ytterligere sammenlignbarhet mellom selskapene. Det ville da bare gjenstå rene
distribusjonsnettselskaper med anlegg i grensesnitt. Blant disse har kun Rakkestad Energi anlegg i
grensesnitt over 1 Mkr1. For disse nettselskapene støtter Defo NVEs forslag om å legge til grunn de
innrapporterte kostnader på anleggene fra det enkelte selskap.
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Både Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energi Nett har anlegg i grensesnitt over 1 Mkr og kun distribusjonsnett. Siden
de fusjonerte med Askøy vil disse også kunne rapportere grensesnittsanleggene enten i distribusjon- eller i regionalnett.
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Defo vurderer det som unødvendig komplisert å beregne en egen norm for drifts- og
vedlikeholdskostnader etter hvert som verdiene blir betydelig redusert i forhold til i dag.

Med hilsen
Distriktenes energiforening, Defo

Knut Lockert
daglig leder

2

