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Innspill fra Distriktsenergi til redegjørelsen i Statnetts årsrapport
Distriktsenergi representerer 66 lokale energiverk i Norge. Med dette følger våre innspill til Statnetts
redegjørelse av kostnadsutviklingen i Statnett.
Distriktsenergi mener at redegjørelsen som Statnett har utarbeidet gir lite nytte med hensyn til
ønsket om å kontrollere kostnadsutviklingen i Statnett. Distriktsenergi mener at det er nødvendig
med å se på nye kontrollerbare systemer for å gi Statnett gode insentiver til kostnadseffektivitet.
De neste årene skal det investeres like mye i transmisjonsnettet som i distribusjon og regionalnettet.
Imidlertid er reguleringen av en annen karakter og antatt svakere for Statnett enn for øvrige
nettselskaper i Norge. Et inntrykk som forsterkes av at Statnetts effektivitet har blitt fastsatt til 100
% siden 2003.
Vi merker at Statnett forventer at sin tillate inntekt (inntektsramme) vil øke fra ca. 7,2 mrd kroner i
dag til i overkant av 12 mrd kroner.
En slik kostnadsøkning betalt av landets nettkunder, forsterker behovet for en bedre og mer
kontrollerbar regulering. Vi er opptatt av at en nær doblet inntektsramme gir en betydelig økning i
tariffen, og vi er opptatt av at en slik prisøkning redusere nettets konkurransekraft over tid. Vi ønsker
ikke en utvikling der det dyttes på for at kundene vil koble seg fra nettet eller redusere
nettkostnadene sine ved å kunne velge andre lønnsomme alternativer. Derfor er Distriktsenergi
opptatt av at reguleringen til Statnett gir insentiver som unngår at det overinvesteres i
transmisjonsnettet. Alternativer til nett der det finnes muligheter for det, må ses nærmere på. Det
er dog vår forståelse at Statnett selv jobber hardt med kostnadsreduksjoner som mål.
Uavhengig av Statnetts streben etter å jobbe mer effektivt og smart, deler Distriktsenergi NVEs
oppfatning om at det er vanskelig å gi Statnett gode nok insentiver til effektivitet, og støtter NVE i sitt
forsøk om å få en bedre forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til den.
Imidlertid gir rapporten i seg selv lite nytte. Statnett oppgir mange fakta og tall, uten at dette gir
tilstrekkelig mulighet til å konkludere på om Statnett er blitt mer kostnadseffektive eller ikke. Tallene
Statnett oppgir kan tidvis diskuteres på mange måter. Et eksempel er når Statnett konkluderer med
at Statnett ble vurdert til å være blant de mest kostnadseffektive TSOer i Europa. Her merker
Distriktsenergi at Statnetts effektivitet var sterk redusert i forhold til tidligere måling, uten at det er
mulig å konkludere om endringen skyldes Statnett, andre TSOer eller endringer i modellen.
Med denne tilnærmingen, mener Distriktsenergi at kostnadsrapporten som den er i dag, ikke er
tilfredsstillende, dersom målet er å etterprøve tallene og på den måten se på Statnetts
kostnadseffektivitet.
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Distriktsenergi ønsker derfor å utfordre NVE på å utvikle et nytt system som kan brukes direkte for å
fastsette selskapets effektivitet. Det ble tidligere blitt foreslått å utvikle en regulering basert på
ytelsesindikatorer (KPIer), noe Distriktsenergi mener kan være fornuftig og vurdere nærmere.
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