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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING I INNTEKTSRAMMEREGULERING AV NETTVIRKSOMHETER ‐
TILSVAR
Det vises til høringsdokument 6/2019 med forslag til endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter.
Høringsforslaget inneholder både forslag til endringer i Kontrollforskriften, og forslag til endringer i modeller
og forvaltningspraksis som ikke er forskriftsfestet.
Glitre Energi Nett stiller seg bak høringssvaret til Energi Norge, og som et supplement ønsker vi likevel å
kommentere de ulike elementene som omhandles i høringsdokumentet.

Elhub‐gebyr
Glitre Energi Nett er positiv til forslaget om at Elhub gebyr dekkes inn som tillegg til inntektsramme.
Med den prisstrukturen som er valgt for beregning av Elhub gebyrene som nettselskapene blir belastet med,
er det lite formålstjenlig å la disse inngå i nettselskapenes ordinære kostnadsgrunnlag. Foreslått løsning
håndterer dette på en mye bedre måte.
USLA
Glitre Energi Nett er positiv til om endring i USLA‐ordningen.
Dette vil være til gunst for kundene, sikre likebehandling, samt samordne praksisen hos nettselskapene.

Pilot‐ og demoprosjekter
Glitre Energi Nett er positiv til forslaget om endring i forvaltningspraksis for pilot‐ og demoprosjekter.
Bransjen har stort fokus på effektivisering gjennom valg av nye teknologiske løsninger for sin nettdrift. Flere
mulige løsninger krever pilotering gjennom større prosjekter, der det ofte er større summer involvert. Det vil
være urimelig at de mest aktive selskapene skal komme dårligere ut i effektivitetsmålingene, på grunn av
stort engasjement i dette arbeidet.
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Endre regulering av systemansvarskostnader
Glitre Energi Nett støtter forslaget om at kostnadene Statnett har knyttet til utøvelsen av systemansvaret,
reguleres på samme måte som kostnadene til nettvirksomheten.
Glitre Energi Nett har i lengre tid vært kritisk til kostnadsutviklingen hos Statnett, samt at de blir tildelt stadig
flere oppgaver/roller, uten at det synes som om de skiller rollen som netteier tydelig fra rollen som
systemansvarlig – hverken regnskapsteknisk eller i faktisk utførsel. Vi mener Statnett trenger sterkere
regulering generelt og av systemansvarskostnader spesielt. Det vil være til stor hjelp for Statnett og
selskapets videre utvikling. «Kost pluss» regulering har aldri bidratt noen til optimal utvikling.

Grensesnitt mellom lokalt og regionalt distribusjonsnett
Glitre Energi Nett er positiv til forslaget om entydig praksis for eierskap og kostnadsføring for
anleggskomponenter i transformatorstasjoner.
Dette er i tråd med den strukturen Glitre Energi Nett har hatt i en årrekke, og har ikke erfart spesielle
ulemper med den.
Endringsforslag om kalibrering i trinn 3
Glitre Energi Nett mener det er uheldig å bruke det samlede kostnadsgrunnlaget i kalibreringen i trinn 3, men
er åpne for at kapitalgrunnlaget utvides slik at det inkluderer fremmedfinansierte anlegg sammen med
egenfinansierte. Selv med nye regler for beregning av anleggsbidrag, bør det ikke være ulik regulering av
fremmed‐ og egenfinansierte nettanlegg. Kalibrering bør imidlertid fortsatt gi insentiver til videre
investeringer, gjerne reinvesteringer spesielt.

Økning i normandel i inntektsrammen fra 60 til 70 prosent
Glitre Energi Nett støtter forslaget om å utvide normandelen til 70% i reguleringen. Dette vil bidra til at
nettselskapene i enda større grad enn i dag, vil utvikle bedre og mer effektive løsninger for sin drift og videre
nettutvikling. Mye av utviklingsarbeidet som skjer ute i selskapene vil komme hele bransjen til gode, gjennom
produktutvikling hos leverandørene. Nye løsninger skal naturligvis ikke gå på bekostning av leveringskvalitet
eller HMS, snarere tvert om.
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