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NVE renten 

 
Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt 

effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.  

 

Det er beregnet at rundt 140 milliarder kroner skal investeres i det norske strømnettet de kommende 

årene. Betydelige deler av denne summen skal investeres i distribusjonsnettet. 

Den teknologiske utviklingen innebærer at det i årene fremover vil komme mer desentralisert 

fornybarproduksjon, hvor mye vil koples til distribusjonsnivået. Kundeprofilene endres. Dette øker 

kompleksiteten i det norske kraftnettet, ettersom flyten i nettet vil kunne endres raskt.  

 

Over en lang periode har det vært investert lite i nett. Dette bildet har snudd de senere årene blant 

annet som følge av vellykkede endringer i reguleringsmodellen og en justert metode for å fastsette 

referanserenten. Det er behov for betydelige nettinvesteringer også i årene som kommer.  

 

I tillegg er det slik at bransjen utgjør et viktig bidrag i «det grønne skiftet». Nettselskapenes rolle er 

viktig for utviklingen av fremtidens energisystem i Norge.  

 

Politisk målsetting om å redusere utslipp av klimagasser både globalt og lokalt vil trolig fremme 

etablering av mer fornybar energi, men også mer forbruk av elektrisk energi, spesielt som følge av 

elektrifisering innen transportsektoren. Dette vil kreve mange investeringer knyttet til 

overføringskapasitet både relatert til produksjon og til forbruk. Dette vil nok særlig gjelde 

distribusjons- og regionalnettene. 

 

Nettselskapene ønsker også å bidra med investeringer i smarte og rasjonelle nettløsninger for å 

optimalisere samspillet mellom produksjon, lokal energilagring og forbruk. 
 

Behovet for kapitaltilførsel til nettvirksomhet vil trolig være vedvarende høyt i flere år fremover.  

 

Vi har også merket oss at markedsrenten er på vei oppover sammenlignet med vurderingene i 

rapporten til Menon/Poyry. 

 

Distriksenergi, KS-Bedrift og Energi Norge vil derfor be NVE om å utvise varsomhet når det skal 

vurdere behovet for å endre referanserenten på nytt. Alle tre bransjeorganisasjonene ønsker stabile og 

forutsigbare rammevilkår for nettselskapene. 

  



Oppsummert mener vi at NVE renten må holdes på samme relative nivå som i dag. 

 

 

Med vennlig hilsen  

                                  

 

Kristin H Lind                                          Asle Strand                                         Knut Lockert 

Direktør Nett                                            Direktør KS Bedrift Energi             Daglig leder 


