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Høringssvar - forslag til endring i forskrift og praksis for inntektsregulering
Energi Norge mener at like anlegg må håndteres likt for alle nettselskap i reguleringsmodellen. Vi
mener at NVEs høringsforslag til håndtering av anlegg i grensesnittet mellom regional- og
distribusjonsnett ikke er en langsiktig god løsning. Energi Norge ønsker at NVE istedet definerer
hvordan skillet mellom regionalnett og distribusjonsnett skal være. En slik praksis der alle fører og
rapporterer tilhørende kostnader til riktig nettnivå, vil sikre likebehandling av alle selskaper, og
man unngår ekstra rapportering og arbeid med grensesnittvariabler. Dette vil bidra til en
forenkling både hos selskapene og NVE.

Vi viser til NVEs høring datert 22.09.2016.
Endring av statistikkgrunnlaget for å sette referansepris for kraft
Energi Norge har ingen kommentarer til forslaget om endring av hvilken prisstatistikk som skal legges til
grunn for beregning av verdi av nettap.

Forslag om å endre behandling av anlegg i «grensesnittvariabelen» mellom distribusjons- og
regionalnett i inntektsrammeforslaget
Det er i dag mange komponenter og store verdier som er håndtert via grensesnittsvariabelen. Det bør være
et mål å få redusert dette.
Energi Norge mener at NVE sitt forslag til håndtering av grensesnittvariabelen ikke er en langsiktig god
løsning.
Regnskapsføringen hos de fleste nettselskapene er ikke god nok til å separere kostnaden knyttet til disse
anleggene på en presis måte. En rapportering vil derfor bli preget av manglende datagrunnlag og
påfølgende subjektive vurderinger.
Vi mener derfor at NVE i stedet for å etablere en ny særskilt rapportering av kostnader som vil være
basert på et upresist grunnlag, heller bør følge opp selskapenes praktisering av definisjonen av hhv
regional- og distribusjonsnettanlegg gitt i kontrollforskriften.
Energi Norge mener at NVE isteden må følge opp (og eventuelt revidere) forskriftens krav til teknisk
grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnettet og sørge for at alle nettselskapene fra 2017
regnskapsfører sine kostnader i henhold til definisjonen. På denne måten vil en i fremtiden (fra 2019)
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slippe å særbehandle grensesnittsvariablene i inntektsrammefastsettelsen. En slik praksis der alle fører
og rapporterer tilhørende kostnader til riktig nettnivå vil sikre likebehandling av alle selskaper, og man
unngår ekstra rapportering og arbeid med grensesnittvariabler. Dette vil bidra til en forenkling både hos
selskapene og NVE. En slik praksis vil sikre større likebehandling av alle nettselskap som har både
regional- og distribusjonsnett, og ekstra rapportering og arbeid med grensesnittsvariabelen kan i stor grad
unngås for disse selskapene.
Energi Norge og nettselskapene bidrar gjerne NVE med å lage en definisjon på skillet mellom regionalog distribusjonsnett.
Dersom det skal være unntak (gjerne av historiske årsaker), kan det skje ved at de kan få trekke ut disse
kostnadene fra effektivitetsanalysene basert på f.eks. rapporterte regnskapstall, men det er kun de som
bare har distribusjonsnett som kan få håndtere disse anleggene særskilt. Unntak kan en for eksempel ha
dersom et selskap kun har noe grensesnitts anlegg i kombinasjon med anlegg i distribusjonsnett eller har
anlegg i distribusjonsnett som er tilsvarende anlegg i regionalnett.
Vi stiller gjerne opp i et møte for å utdype vårt syn.
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