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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER
Bakgrunn og problemstilling
Selskapet NorthConnect har søkt om konsesjon for å bygge en 1400 MW likestrømsforbindelse
mellom Norge og Skottland samt om konsesjon for utenlandshandel. Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) er ansvarlig for å anbefale en modell for den økonomiske reguleringen av
NorthConnect. Målet med reguleringen er å bidra til at NorthConnect blir bedriftsøkonomisk
lønnsomt for investor gitt at prosjektet vurderes av konsesjonsmyndighetene til å være
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig er det et krav fra Stortinget om at prosjektet skal reguleres
slik at norske nettkunder ikke belastes kostnadene ved prosjektet og at ekstraordinære inntekter fra
prosjektet skal tilfalle det norske samfunnet. På britisk side vil prosjektet bli underlagt en såkalt cap
and floor-regulering der nettkundene er med på å dele både oppside og nedside.
På denne bakgrunnen har NVE bedt THEMA om å utarbeide en rapport der følgende spørsmål skal
besvares:
Hvordan kan en inntektsrammeregulering for NorthConnect utformes som ivaretar både
energilovens formål og oppfyller Stortingets krav til reguleringen?
Hva er en rimelig referanserente i NorthConnects inntektsramme?
Anbefalt modell: Tilpasning av cap and floor-modellen til norsk regulering
Analysen er gjort under forutsetning av at det er en kommersiell profittmaksimerende investor som
skal fatte investeringsbeslutningen. Vi tar ikke hensyn til reguleringen av prosjektet på britisk side
eller konsekvenser av prosjektet for de nåværende eierne utover de direkte prosjektinntektene, for
eksempel konsekvenser via endrede kraftpriser.
Med utgangspunkt i cap and floor-modellen og de overordnede føringene for reguleringen av
NorthConnect foreslår vi en regulering av NorthConnect som oppsummert i tabellen nedenfor:
Element
Varighet av reguleringen

Forslag
25 år

Perioder

Evaluering av merinntekt hvert
femte år
Måling av avkastning relativt til
investert kapital
Vurdering av kapitalkostnader på
idriftsettelsestidspunktet
Driftskostnader vurderes ex ante,
med muligheter for reestimering
etter søknad
Realannuitet basert på nåverdi av
lineære nominelle
kapitalkostnader
Inkl. aktiverte renter i byggetiden
Effektivt nivå på driftskostnadene
Eiendomsskatt, kostnader til
overliggende nett, godkjente
FoU-prosjekter

Metode/reguleringsprinsipp
Kostnadsfastsettelse

Kapitalkostnader

Driftskostnader
Viderefakturering

Kommentar
Tilsvarende som britisk side
Kortere enn forventet teknisk
levetid av kabelen
Tilsvarende som britisk side
Tilsvarende som britisk side, men
bare i forhold til tak
Tilsvarende som britisk side,
samme prinsipp for tidfesting av
kapitalbasen som i den norske
reguleringen
Tilsvarende som britisk side

Tilsvarende som britisk side
Tilsvarende som den norske
reguleringen, samme prinsipp
som på britisk side

Inntektstaket inflasjonsjusteres over levetiden. Skatt håndteres på samme måte som i NVEs
generelle økonomiske regulering, det vil si ved at kapitalavkastningselementet fastsettes før skatt.
På samme måte som i cap and floor-modellen foreslår vi å beregne kapitalkostnadselementet som
en realannuitet basert på den beregnede nåverdien av avkastning på bokført kapital og avskrivninger
gjennom reguleringsperioden
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Kapitalavkastningselementet bør settes høyere enn avkastningskravet til en uregulert kabel
Kapitalavkastningselementet bør fastsettes på grunnlag av avkastningskravet til en uregulert kabel.
Avkastningskravet til en uregulert kabel vil tilsvare kraftproduksjon på grunnlag av kvalitative
analyser av risikoegenskapene til kabler og kraftproduksjon, samt supplerende empiriske analyser
av kraftpriser i Norge og Storbritannia og data fra aksjemarkedet. Her støtter vi oss dessuten på
analysene som er utført for Ofgem i forbindelse med utviklingen av cap and floor-modellen.
For NorthConnect vil imidlertid sammenhengen mellom avkastningskrav og referanserente væree
annerledes enn for en kabel underlagt NVEs ordinære inntektsrammeregulering eller en cap and
floor-modell som på britisk side. Hovedårsaken er at det bare fastsettes et tak og ikke et gulv som
gir risikoavlastning. Verken NVEs referanserente eller nivåene i en cap and floor-modell er derfor
direkte relevante for inntektstaket. Hvorvidt det oppnås samsvar mellom risiko og forventet
avkastning, avhenger av hvordan nivået på taket fastsettes. Gitt at det skal være et rimelig forhold
mellom forventet risiko og avkastning, kan det argumenteres for at taket bør være høyere enn nivået
på avkastningskravet for å ivareta investeringsincentivene. Hvor mye høyere taket bør settes, er
avhengig av den underliggende sannsynlighetsfordelingen til kabellønnsomheten.
Forslag til parametere
Vi har ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å estimere sannsynlighetsfordelingen til avkastningen av
NorthConnect uten regulering på en robust måte. Vi har derfor i stedet simulert inntektene til
NorthConnect med forskjellige nivåer på kapitalelementet relativt til avkastningskravet og med
forskjellige scenarioer for flaskehalsinntekter og inntekter fra kapasitetsmarkedet i Storbritannia. Det
viser seg da at et nivå på kapitalelementet lik 2 ganger avkastningskravet gir tilnærmet samme utfall
som for en uregulert kabel. Settes kapitalelementet lik avkastningskravet, er prosjektet etter alt å
dømme bedriftsøkonomisk ulønnsomt. Med et kapitalelement lik 1,5 ganger avkastningskravet er
det bare i de høyeste inntektsscenarioene at inntektene blir vesentlig kuttet. I sum tilsier dette et
kapitalelement på 1,5-2 ganger avkastningskravet for at prosjektet skal være bedriftsøkonomisk
lønnsomt.
Basert på analysen av alternative modellutforminger er vår anbefalte modell som følger:
•

Avkastningskrav på 7,23 prosent nominelt etter skatt, tilsvarende 7,25 prosent reelt før
skatt ved en skattesats på 23 prosent og forventet inflasjon lik 2 prosent pr. år.

•

Inntektstak basert på 1,75 ganger avkastningskravet til investert kapital.

•

5 års avregningsperiode for merinntekt.
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SUMMARY
Background and problem statement
The company NorthConnect has applied for a licence to build a 1400 MW DC interconnector
between Norway and Scotland, as well as a licence for trading of electricity. The Norwegian Water
Resources and Energy Directorate (NVE) is responsible for recommending a model for the economic
regulation of NorthConnect. The regulatory objective is to enable NorthConnect to be profitable for
the investor provided that the project is approved by the licensing authorities and considered to have
a positive welfare-economic net benefit. At the same time, the Norwegian Parliament requires that
the regulatory model for the project should ensure that Norwegian network customers do not bear
any of the costs related to the project and that any extraordinary income should benefit Norwegian
society. On the British side, the project will be subject to a so-called cap and floor regulation where
the network customers share both upside and downside risk.
On this background NVE has commissioned THEMA to carry out a study to answer the following
questions:
How can a revenue cap regulation for NorthConnect be designed that meets both the
purpose of the Energy Act and the parliamentary requirements for the regulation?
What is a reasonable regulatory rate of return in NorthConnect’s revenue cap?
Recommended model: Adaptation of the cap and floor model to Norwegian regulation
The analysis has been done assuming the investment decision is made by a commercial profitmaximising investor. We do not take into account the regulation of the project on the British side, nor
do we consider the impact of the project for the current owners beyond the direct project income, for
instance impacts of the project on the underlying electricity prices.
Using the cap and floor model as a starting point and the constraints on the regulation of
NorthConnect, we propose a regulatory model as summarised in the table below:
Element
Duration of the regulation

Proposal
25 years

Settlement periods

Assessment of excess revenue
every fith year
Mesurement of returns relative to
invested capital
Assessment of capital costs at
time of entering into operation
Ex ante assessment of operating
costs, with possibility of
revaluation upon application
Real annuity based on net
present value of linear nominal
capital costs, incl. Interest during
construction
Efficient level of operation costs
Property taxes, costs of overlying
grid, approved R&D projects

Regulatory principle and
methodology
Determination of cost base

Capital costs

Operational costs
Pass-through costs

Comment
Similar to British regulation
Shorter than expected technical
lifetime of interconnector
Similar to British regulation
Similar to British regulation, but
only relative to cap
Similar to British regulation, same
principle for fixing the asset base
as in the Norwegian regulation
Similar to British regulation

Similar to British regulation
Similar to Norwegian regulation,
same principle as in British
regulation

The revenue cap will be adjusted for inflation over the project lifetime. Tax will be treated in the same
manner as NVE’s general regulatory model, which means that the return element will be determined
before taxes on profits. As in the cap and floor model we propose to calculate the capital cost element
as a real annuity based on the net present value of return and depreciation on the nominal book
value of the interconnector assets through the entire regulatory period.
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The capital element should be set higher than the cost of capital of an unregulated interconnector
The return on capital should be set based on the cost of capital of an unregulated interconnector.
The cost of capital of an unregulated interconnector will be similar to power generation, based on
qualitative analysis of the risk properties of interconnectors and power generation, supplied by
empirical analysis of electricity prices in Norway and the United Kingdom and stock market data. We
also find support in the analyses carried out for Ofgem in the development of the cap and floor model.
For NorthConnect the link between the cost of capital and the regulatory rate of return will be different
from an interconnector subject to NVE’s general revenue cap regulation or a cap and floor model as
on the British side. The main reason is that the model for NorthConnect only includes a cap and not
a floor to alleviate risk. Neither NVE’s regulatory rate of return nor the levels in the cap and floor
model are therefore directly relevant for the revenue cap. The relationship between risk and expected
return depends on how the level of the cap is set. Given that there should be a reasonable ratio
between risk and expected return, it can be argued that the cap should be higher than the cost of
capital to maintain the incentives to invest. How much higher the cap should be set, depends on the
underlying probability distribution of the profitability of the interconnector.
Proposed parameters
We do not have sufficient data for estimating the probability distribution of the returns on
NorthConnect prior to regulation in a robust way. Instead we have simulated the allowed revenues
of NorthConnect with different levels of the capital element relative to the cost of capital and with
different scenarios for congestion revenues and revenues from the GB capacity market. This
analysis shows that a capital element equal to two times the cost of capital yields approximately the
same outcome as an unregulated interconnector. If the capital element is set equal to the cost of
capital, the projects seems to be unprofitable for the investor. With a capital element 1.5 times the
cost of capital the allowed revenues are capped significantly only in the highest revenue scenarios.
In total, this indicates that a capital element 1.5-2 times the cost of capital will be sufficient for the
project to be profitable.
Based on the analysis of alternative model designs our recommended model is as follows:
•

A cost of capital of 7.23 per cent nominal after tax, corresponding to 7.25 per cent real
before tax at a tax rate of 23 per cent and expected inflation of 2 per cent per year.

•

Revenue cap based on 1.75 times the cost of capital.

•

5 years settlement period for excess revenues.
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og problemstilling
Selskapet NorthConnect har søkt om konsesjon for å bygge en 1400 MW likestrømsforbindelse
mellom Norge og Skottland samt om konsesjon for utenlandshandel. NorthConnect er eid av det
svenske statseide kraftselskapet Vattenfall samt tre norske kraftprodusenter med dominerende
kommunalt eierskap (Agder Energi, E-CO og Lyse Produksjon).
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for å anbefale en modell for den
økonomiske reguleringen av NorthConnect overfor Olje- og energidepartementet. Målet med
reguleringen er å bidra til at NorthConnect blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for investor gitt at
prosjektet vurderes av konsesjonsmyndighetene til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig
er det et krav fra Stortinget om at prosjektet skal reguleres slik at norske nettkunder ikke belastes
kostnadene ved prosjektet og at ekstraordinære inntekter fra prosjektet skal tilfalle det norske
samfunnet.
I tillegg er det fattet prinsippvedtak av den britiske reguleringsmyndigheten Ofgem om at prosjektet
skal underlegges en såkalt cap and floor-regulering for inntektene på britisk side. Det innebærer at
det settes et tak på inntektene slik at inntekter over taket tilfaller britiske transmisjonsnettkunder
gjennom lavere nettariffer. Det settes imidlertid også et gulv for inntektene som medfører at inntekter
under et gitt nivå vil bli kompensert ved økte tariffer for britiske nettkunder. Reguleringen innebærer
dermed en deling av oppside- og nedsiderisiko, i motsetning til den norske siden der Stortingets
vedtak innebærer at investor ikke får noen skjerming mot nedsiden i prosjektet. Det er på denne
måten en prinsipiell forskjell mellom de nasjonale reguleringsmodellene, slik at den britiske modellen
ikke uten videre kan anvendes på inntektene på norsk side gitt de norske politiske føringene. Det er
likevel aktuelt å bruke sentrale elementer i cap and floor-modellen som grunnlag for reguleringen
også på norsk side.
På denne bakgrunnen har NVE bedt THEMA om å utarbeide en rapport der følgende spørsmål skal
besvares:
Hvordan kan en inntektsrammeregulering for NorthConnect utformes som ivaretar både
energilovens formål og oppfyller Stortingets krav til reguleringen?
Hva er en rimelig referanserente i NorthConnects inntektsramme?
Analysen er gjort under forutsetning av at det er en kommersiell profittmaksimerende investor som
skal fatte investeringsbeslutningen. Videre vurderer vi prosjektet som et isolert prosjekt, det vil si at
vi ikke tar hensyn til reguleringen av prosjektet på britisk side eller konsekvenser av prosjektet for
de nåværende eierne utover de direkte prosjektinntektene, for eksempel konsekvenser via endrede
kraftpriser. Vi tar ikke stilling til verken den samfunnsøkonomiske eller den bedriftsøkonomiske
lønnsomheten av NorthConnect-prosjektet, men analyserer sammenhengen mellom forventet
lønnsomhet, risiko og utformingen av inntektsrammereguleringen inklusive valg av referanserente.
Videre har vi lagt til grunn at reguleringen utformes som et unntaksregime fra den generelle
økonomiske reguleringen og at den samlede reguleringsperioden ikke kan overstige 25 år.

1.2 Om rapporten
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra NVE, og har følgende innhold:
•

I kapittel 2 beskriver vi NVEs økonomiske regulering av norske nettselskaper generelt og
Statnetts utenlandsforbindelser, samt den britiske cap and floor-modellen. Deretter
beskriver vi vårt prinsipielle forslag til modell for økonomisk regulering av NorthConnect.

•

I kapittel 3 analyserer vi avkastningskravet til en uregulert utenlandsforbindelse med
utgangspunkt i økonomisk teori og empiriske analyser av inntektene til slike prosjekter og
relevante data fra finansmarkedet. Hovedvekten ligger på en analyse av risikoen ved
investeringer i utenlandsforbindelser. Til slutt i kapitlet drøfter vi sammenhengen mellom
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regulering og risikoen som en investor står overfor, og implikasjonene for
avkastningskravet.
•

I kapittel 4 beskriver vi i detalj vårt forslag til økonomisk reguleringsmodell og
parametervalg på grunnlag av utfallsrommet for inntektene og kostnadene til NorthConnect
og konklusjonene fra kapittel 2 og 3.

I arbeidet med rapporten har vi hatt møter med NVE, representanter for NorthConnect og
investeringsmiljøer og fått viktige innspill. NVE har også bidratt med data og underlagsanalyser av
inntekter og kostnader for NorthConnect. Alle konklusjoner står imidlertid for THEMAs regning.
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2

ØKONOMISK REGULERINGSMODELL FOR NORTHCONNECT

I dette kapitlet diskuterer vi elementene i en økonomisk reguleringsmodell for NorthConnect. Som
bakgrunn for analysen av en reguleringsmodell for NorthConnect er det hensiktsmessig med en kort
beskrivelse av NVEs økonomiske regulering generelt og inntektsreguleringen av Statnetts
utenlandsforbindelser. I tillegg vil vi kort beskrive den europeiske reguleringen av inntekter fra
utenlandsforbindelser. Deretter beskriver vi oppbyggingen av den britiske cap and floor-modellen før
vi avslutningsvis presenterer vårt forslag til reguleringsmodell for NorthConnect.

2.1 Norsk regulering av utenlandsforbindelser i dag
2.1.1

NVEs økonomiske regulering

NVEs økonomiske regulering av nettselskapene er basert på et system med inntektsrammer, der
inntektsrammen fastsettes som et veid gjennomsnitt av selskapenes faktiske kostnader (40 prosent)
og en kostnadsnorm (60 prosent).
Kostnadsgrunnlaget for driftskostnader fastsettes med to års tidsetterslep. Kapitalkostnader inngår i
inntektsrammene uten tidsetterslep. Priselementet i kostnadene til nettap beregnes basert på
markedsprisen på kraft slik at selskapene i praksis kompenseres for kraftprisrisiko.
Kostnadsnormen fastsettes på grunnlag av sammenlignende effektivitetsanalyser. I
transmisjonsnettet fastsettes kostnadsnormen blant annet på grunnlag av Statnetts prestasjoner i
en egen internasjonal benchmarking av systemansvarlige nettselskaper.
I tillegg kan blant annet følgende kostnader viderefaktureres direkte som en del av tariffene:
•

Kostnader til overliggende nett

•

Eiendomsskatt

•

Godkjente FoU-kostnader

•

Kostnader til kraftsystemutredninger

NVE fastsetter videre en referanserente i henhold til følgende formel:
Norges vassdrags- og energidirektorat skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en
referanserente som fremkommer ved:
r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Der følgende parametere gjelder:
G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent
Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent (foreslått redusert til 1,5 prosent)
Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske
inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB.
Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null.
βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875
MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent
Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge
KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden
mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av de største bankene
i Norge. Kraftobligasjonene skal tilhøre kraftselskaper med en rating på minimum BBB+.
s: Skattesats på overskudd, for tiden 23 prosent
For 2019 er referanserenten estimert til 5,82 prosent i varsel om inntektsrammer.
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Nivået på referanserenten må ses i lys av at nettselskapene i betydelig grad skjermes mot
nedsiderisiko gjennom reguleringen. Når vi ser bort fra diskonteringseffekter, vil nettselskapene
være garantert dekning av 40 prosent av egne faktiske kostnader. I tillegg er selskapene garantert
en minimumsavkastning på 0 prosent av bokført nettkapital. Et ytterligere risikodempende element
er at NVE kalibrerer kostnadsnormen nasjonalt slik at den over tid svarer til selskapenes faktiske
kostnader i sum og over tid, inklusive fulle kapitalkostnader. Dette skjer ved at NVE hvert år kalibrerer
kostnadsnormen slik at den er lik kostnadsgrunnlaget i det enkelte året og i tillegg for å utligne avvik
mellom inntekter og kostnader i tidligere år. Dette bidrar også til å dempe risikoen for
enkeltselskaper.
Avvik mellom tillatte og faktiske inntekter i et år håndteres gjennom en egen ordning med mer- og
mindreinntekt, med rentekompensasjon. Merinntekt (i kundenes favør) må tilbakeføres i framtidige
tariffer, mens selskapene selv kan velge å kreve inn mindreinntekt.
2.1.2

Statnetts utenlandsforbindelser

Statnetts utenlandsforbindelser reguleres på samme måte som Statnetts øvrige investeringer i
transmisjonsnettet. Det vil si at Statnetts andel av investerings- og driftskostnader inngår i
kostnadsgrunnlaget for selskapets inntektsrammer. Statnetts investeringer er derfor skjermet mot
nedsiderisiko på samme måte som øvrige nettselskaper, selv om investeringene ikke er risikofrie.
Det er en mulighet for at Statnetts kostnadsnorm settes lavere enn selskapets faktiske kostnader,
selv om det i praksis ikke har skjedd siden den reviderte inntektsrammereguleringen trådte i kraft i
2007. Hvorvidt en eventuell reduksjon i kostnadsnormen vil omfatte kostnader til
utenlandsforbindelser, er imidlertid ikke gitt.
I den økonomiske reguleringen av Statnett samordnes flaskehalsinntektene med de øvrige
tariffinntektene. Det vil si at svingninger i flaskehalsinntekter motregnes i tariffene som kreves inn fra
transmisjonsnettkundene. Tariffen fastsettes ut fra Statnetts inntektsramme og et forventet nivå på
flaskehalsinntektene. Dersom en utenlandsforbindelse tjener mindre flaskehalsinntekter enn
forventet, kompenseres det gjennom økte tariffer, og vice versa. Dette er en vesentlig forskjell fra
den foreslåtte norske modellen, og skiller seg også fra en cap and floor-modell selv om investor der
får en viss skjerming mot nedsiderisiko.
2.1.3

EUs regelverk

EU-kommisjonen har i forordning 714/2009 om grensekryssende krafthandel regulert en rekke
forhold knyttet til handel med elektrisitet, inklusive bruken av flaskehalsinntekter. I dagens forordning
er det tillatt å bruke flaskehalsinntekter til følgende formål:
1. Garantere at allokert kapasitet faktisk er tilgjengelig
2. Opprettholde eller øke kapasiteten på utenlandsforbindelser gjennom investeringer, og
spesielt investeringer i nye utenlandskabler
3. Reduserte transmisjonstariffer
4. Holde på konto inntil flaskehalsinntektene kan brukes til ett av formålene 1 eller 2 ovenfor
Tall fra ENTSO-E, referert i vinterpakken, viser at bare omtrent halvparten av flaskehalsinntektene i
2014 og 2015 ble brukt til de to første formålene. Dette tar Kommisjonen som et tegn på at
reguleringen ikke virker, i den forstand at investeringene i utenlandskapasitet ikke er tilstrekkelige.
De viser til at økt kapasitet gir lavere flaskehalsinntekter, noe som ikke gir gode nok incentiver til å
gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.
De foreslåtte endringene innebærer at bruken av flaskehalsinntekter innskrenkes, slik at
1. Det ikke lenger blir anledning til å bruke dem til å redusere transmisjonstariffene
2. Flaskehalsinntekter fra interne flaskehalser (mellom budområder) underlegges samme
regler som forbindelser mellom land
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Konsekvensene av EU-kommisjonens forslag er foreløpig uklare, men kan på visse vilkår tenkes å
fungere omtrent som et tak på inntektene.
I den videre analysen ser vi bort fra EUs regelverk og antar at det enten søkes unntak eller at den
foreslåtte modellen er i samsvar med regelverket.

2.2 Beskrivelse av cap/floor-modellen i UK med sentrale parametere
Bakgrunnen for «cap and floor»-modellen er utbyggingen av Nemo Link. Nemo Link er et joint
venture mellom National Grid og Elia, systemoperatørene i henholdsvis Storbritannia og Belgia. I
prosessen ble det avdekket et behov for å utvikle et forutsigbart og stabilt rammeverk uten
asymmetriske forskjeller mellom landene. Rammeverket for Nemo Link er videreutviklet til en
generell modell som er tilgjengelig for investorer i nye kabelprosjekter mellom Storbritannia og andre
land, herunder North Sea Link (Statnett og National Grid) og NorthConnect.
Ved fastsettelse av «cap and floor» ble det utviklet noen prinsipper som la grunnlaget for modellen1:
1) Eiere av en utenlandsforbindelse bør være utsatt for svinger i markedet som påvirker
verdien av investeringen
2) Forbrukerne bør beskyttes mot «overflødig» meravkastning eller markedsmakt som kan
oppstå for eiere av en utenlandsforbindelse
3) Eiere skal kunne oppnå en inntekt som står i forhold til nivået av risiko de er utsatt for under
et regulatorisk regime
4) Regulatorisk behandling av utviklere bør koordineres mellom de nasjonale regulatorene
5) Regulatorisk behandling bør tillate tredjepartsutviklere og bør være nøytral mellom TSOer
og andre prosjektutviklere, og mellom eksisterende og fremtidige utviklere.
Den foreslåtte tilnærmingen er en "cap and floor" -modell gjelder for nye investeringer, hvor
avkastningen er satt innenfor grensene til et forhåndsdefinert tak og gulv. Avkastning over taket vil
bli overført tilbake til den nasjonale transmisjonssystemoperatøren (TSO) som vil redusere tariffen.
I perioder hvor avkastningen er under gulvet, vil selskapet som eier utenlandsforbindelsen bli
kompensert av TSOene, som henter sine inntekter gjennom tariffen.

Cap and Floor Regime for Regulated Electricity Interconnector Investment for application to project NEMO
(mars 2013)
1
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Figur 1: Oversikt over «cap and floor»-modellen

Kilde: Ofgem «Cap and floor regime: unlocking investment in electricity interconnectors”

Fastsettelse av nivåene på taket og gulvet må balansere forbrukernes interesser og gi investorer
tilstrekkelige incitamenter til å gjennomføre investeringen. Hvis forskjellen mellom taket og gulvet er
minimalt vil det tilsvare et regime med regulert avkastning for nettselskapene, men hvis forskjellen
er stor vil det føre til et sterkt element av «merchant» utenlandsforbindelse. Ofgem fremhever også
to viktige elementer for å gi eierne riktige incentiver i utviklingen og drift av utenlandsforbindelsen.
Første elementet er at det er viktig å gi et tilgjengelighetsincentiv som sikrer oppetid for
utenlandsforbindelsen. Andre elementet er at avkastningen defineres av eksogene parametere og
ikke parametere som selskapet i styr grad kan påvirke selv eller som gir incentiv til uriktig
kostnadsfordeling.
Tabellen under viser en oppsummering av sentrale parametere i «cap and floor» modellen og en
sammenligning med dagens Inntektsrammeregime for nettselskapene i Norge. Fastsettelse
avkastningsnivåene behandles i neste delkapittel.
Den regulatoriske perioden i «cap and floor»-regimet er fastsatt til 25 år og nivåene for avkastningen
holdes konstant over hele perioden. Nivået fastsettes som en realannuitet, der annuitetsbeløpet er
beregnet på grunnlag av nåverdien av avkastning på bokført kapital og avskrivninger over 25årsperioden. Perioden gjenspeiler en økonomisk levetid for prosjektet og investorene vil få dekket
sine kostnader over levetiden med en rimelig avkastning som vil variere mellom taket og gulvet
justert for tilgjengelighet.
Taket og gulvet er flatt i reelle termer og avkastningen baseres på regulatorisk kapitalbase (RAB),
som inkluderer en avsetning for avkastning på kapital i byggefasen. Videre gis det separate
godtgjørelser for driftskostnader, avviklingskostnader og skatt. I tillegg gis det full kostnadsdekning
for kostnader knyttet til «Crown Estate Lease», eiendomsskatt, lisenskostnader, nettkostnader og
kostnader knyttet til «Marine and Coastal Act 2009». Inntektsnivå for taket og gulvet er beregnet
som en annuitet basert på avkastningen som inflasjonsjusteres. Det gjøres en vurdering av
mer/mindreinntekter hvert femte år i perioden, totalt fem ganger i løpet av hele regulatoriske
perioden. En vesentlig forskjell mellom «cap and floor» modellen og Inntektsrammen er at nivåene
for inntekter er fastsatt over hele perioden, men inntektene kan variere betydelig mellom taket og
gulvet i lys av utviklingen i markedet.
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Tabell 1: Oppsummering av sentrale parametere

Kilde: Ofg em, NVE

Skatt på overskudd beregnes som en separat parameter.
Flaskehalsinntektene avregnes mot taket og gulvet hvert femte år («relevant assessment period»).
I formelen under, for taket (CL) og gulvet (FL), vil alle ledd i formelen som inneholder t beregnes
årlig. Ledd uten t bestemmes en gang i fastsettelsen av «cap and floor» i eget beslutningsdokument
med tilhørende finansiell modell.
CLt = PYCt × (PCL + PCAC + ORAC) × AICt × RPIt
FLt = PYFt × (PFL + PCAF + ORAF) × AIFt × RPIt
Følgende beregnes årlig:
-

Tilgjengeligshetsincentiv for henholdsvis taket og gulvet (AIC og AIF)
Inflasjon (RPI) basert på GB Retail Price Index
Partial year (PYCt og PYFt). Justerer nivået for taket og gulvet for å beregne gulv og taket i
begynnelsen og slutten av regimet (dvs. hvor startdato ikke følger regnskapsåret)

Følgende fastsettes en gang i beslutningsdokumentet for cap & floor:
-

-
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Preliminary cap and floor (PCL og PFL) som fastsatt i beslutningsdokumentet. Verdien av
tak- og gulvnivåene er basert på myndighetens vurdering før bygging av
utenlandsforbindelsen som beskrevet tidligere.
PCAC og PCAF (Post Construction Adjustment). Det kan gjøres en justering av nivåene
hvis selskapet dokumenter at kapitalkostnadene avviker fra beslutningen. Myndighetene
må godkjenne eventuelle endringer og verdiene av PCAC- og PCAF forblir faste (reelle) for
hele regulatoriske perioden etter eventuell beslutning om endring. Hvis myndighetene ikke
godkjenner endringer blir verdiene for PCAC og PCAF satt til null.
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-

Opex Reassessment Adjustment At Cap (ORAF) og Opex Reassessment Adjustment At
Floor (ORAF). Både myndighetene og selskapet kan søke om å endre nivået for
driftskostnadene. Under begge omstendighetene kan en avgjørelse bare gjennomføres én
gang og kan ikke forekomme før minst 10 år etter at den regulatoriske perioden har startet.

I tillegg åpnes det for å gjøre justeringer innen en regulatorisk periode (Within Period Adjustment).
Betingelsen gir grunnlag for at selskapet kan sende inn en forespørsel om inntektsjustering, for
eksempel om det anses nødvendig på grunn av finansiering. Selskapet kan bare be om WPA om
følgende betingelser oppstår:
-

Akkumulert underskudd på estimerte inntekter mot gulvet (nåverdi-basert); eller
Akkumulert overskudd av estimerte inntekter mot taket (nåverdi-basert)

Lisensen gir også mulighet for tilpasninger til taket og gulvet (enten opp eller ned) hvis en endring
av loven resulterer i ytterligere eller reduserte avviklingskostnader som er godkjent av myndigheten.

2.3 Fastsettelse av nivået på avkastningen
Fastsettelsen av avkastningskravet i «cap and floor» er basert på kapitalverdimodellen (CAPM)
tilsvarende som Inntektsrammen i Norge. CAPM er den mest utbredte metoden for fastsettelse av
regulatorisk avkastningskrav, men det er mange ulike tilnærminger til fastsettelse av parametere og
nivået på parametere. I CAPM kompenseres investorer kun for systematisk risiko, det vil si risiko
som ikke kan diversifiseres bort gjennom porteføljeinvesteringer. Det antas at investorer krever
avkastning på investeringen lik risikofri rente (Rf), pluss en premie for graden av systematisk risiko
involvert i en bestemt egenkapitalinvestering. Denne premien er beregnet som produktet av
egenkapitalbeta (β) og markedets risikopremie (MRP). Egenkapitalbeta måler volatiliteten mellom
avkastningen av en bestemt aksjeinvestering og avkastningen av markedet som helhet. Det legges
til grunn et vektet avkastningskrav mellom egenkapital og gjeld (WACC).
Figuren nedenfor viser en oversikt over sentrale parametere i avkastningskravet mellom «cap and
floor»-modellen og referanserenten for nettselskapene i Norge. Selv om modellen er den samme er
det vestlig forskjell i flere parametere som ikke er knyttet til enkelt aksje eller bransje. Risikofri rente
er lavere i «cap and floor»-modellen, mens markedspremien er høyere. Gjeldskostnaden fastsettes
på bakgrunn av en referanse som ikke er bransjespesifikk, mens i NVEs referanserente fastsettes
den på bakgrunn av et utvalg kraftselskaper.
Fastsettelsen av egenkapitalbeta i «cap and floor»-modellen er basert på en vurdering av at et
rendyrket selskap innen kraftproduksjon (Drax) er beste referanse for vurdering av den systematiske
risikoen ved å eie en utenlandsforbindelse. Egenkapitalestimatet er på 1,25 basert på en vurdering
av Drax mot FTSE 100 som estimat på markedsporteføljen. Samme tilnærming til egenkapitalbeta
(Drax mot FTSE 100) har økt betydelig de siste årene, men Ofgem har valgt å opprettholde
opprinnelig estimat på 1,25.
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Figur 2: 6-måneders rullende beta-beregninger basert på månedlig sluttpris Drax [DRX] og
FTSE100. Perioden som helhet gir beta = 1.33.

Kilde: FTSE 100

Figur 3: Oversikt over sentrale parametere i avkastningskravet mellom cap/floor-modellen
og referanserenten for nettselskapene i Norge

Kilde: Ofg em, NVE

Tabell 2 viser et konkret eksempel på fastsettelse av avkastningen for taket og gulvet hentet fra den
finansielle modellen til IFA 2. Totalkapitalbeta er 0,63 gitt en gjeldsgrad på 50 prosent og
egenkapitalbeta på 1,25. Den relle avkastningen for taket er beregnet som en risikofrirente på 1,6
prosent + egenkapitalbeta på 1,25 multiplisert med den relle markedspremien på 5,2 prosent som
gir 8,1 prosent.
Gulvet er vurdert til å være gjeldkostnaden som tilsvarer at egenkapitalinvestoren ikke får noe
teoretisk regulatorisk avkastning som fungerer som en begrenset nedside i regimet. Den nominelle
gjeldskostnaden er basert på et snitt av trippel AAA og trippel BBB referanseindeks (UK iBoxx nonfinancials
10+).
Den
relle
gjeldskostnaden
beregnes
som
((1+nominell
gjeldskostnad/100)/(1+statsobligasjon 10 år/100)-1). British Government Securities (10 year Inflation
Zero Coupon) er referansen for statsobligasjonen. Fastsettelsen av gulvet er basert på en
snittvurdering av referansene over en begrenset tidsperiode, i dette tilfellet perioden 13.10.2016 til
09.11.2016.
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Tabell 2: Eksempel fra finansiell modell for IFA 2 (Interconnexion France-Angleterre)

Kilde: Ofg em

2.4 Incentiver for tilgjengelighet
Cap & floor-regimet (lisensavtalen) sørger for justeringer av tak- og gulvnivået gjøres avhengige av
teknisk tilgjengelighet av en utenlandsforbindelse. Tilgjengelighetsincentivet er en kombinasjon av
forpliktelser og incentiv. Forpliktelsen krever at utenlandsforbindelsen vedlikeholder sin kapasitet og
at alle forventende avbrudd som vil vare mer enn 21 dager må rapporteres til
regulator. Tilgjengelighetsincentivet skal belønne eieren av forbindelsen for å opprettholde
kapasiteten i markedet.
Ytterligere beskrivelse av tilgjengelighetsincentivet basert på et konkret eksempel fra North Sea Link
(NSL).2
Taket
Incentivet er basert på NSLs kapasitet målt mot et tilgjengelighetsmål som er fastsatt på forhånd.
Tilgjengelighetsmålet til NSL er fastsatt til 11 413 332 MWh i alle relevante år. Målet er basert på
følgende formel, som tilsvarer 93 prosent tilgjengelighet:
Availability Performance At Cap (APCt) = 11 413 332 MWh = 8766 (24 timer x 365,25 dager)
× 1400 MW × 93%
Hvert år vil den faktiske tilgjengeligheten bli sammenlignet med tilgjengelighetsmålet.
Tilgjengelighetsincentivet belønner NSL med en opptil 2 prosent økning i nivået på inntektsrammen
(taket) hvis det overstiger tilgjengelighetsmålet. NSL vil bli straffet med en opptil 2 prosent reduksjon
i nivået på inntektsrammen (taket) hvis tilgjengeligheten faller under målet.
Gulvet
Tilgjengelighetsincentivet for gulvet baseres på følgende formel, som tilsvarer 80 prosent
tilgjengelighet i alle relevante år:
Minimum Availability Target (MAT) = 9 817 920 MWh = 8766 × 1400 MW × 80%
Justering av inntektsrammen fastsettes til en faktor på enten 1 eller 0 avhengig av NSLs
tilgjengelighet målt mot MAT. Hvis tilgjengeligheten er over 80 prosent, oppnår

2

“Guidance on the cap and floor conditions in National Grid North Sea Link Limited’s electricity interconnector
licence”
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mellomlandsforbindelsen gulvnivået. Hvis tilgjengeligheten er under 80 prosent, er forbindelsen ikke
berettiget til utbetalinger med hensyn til det aktuelle året.

2.5 Tilpasning av cap and floor-rammeverket til norsk regulering
2.5.1

Forslag til modell

Med utgangspunkt i cap and floor-modellen og de overordnede føringene på reguleringen av
NorthConnect foreslår vi en regulering av NorthConnect som oppsummert i tabellen nedenfor:
Tabell 3: Elementer i reguleringsmodellen for NorthConnect
Element
Varighet av reguleringen

Forslag
25 år

Perioder

Evaluering av merinntekt hvert
femte år
Måling av avkastning relativt til
investert kapital
Vurdering av kapitalkostnader på
idriftsettelsestidspunktet
Driftskostnader vurderes ex ante,
med muligheter for reestimering
etter søknad
Realannuitet basert på nåverdi av
lineære nominelle
kapitalkostnader
Inkl. aktiverte renter i byggetiden
Effektivt nivå på driftskostnadene
Eiendomsskatt, kostnader til
overliggende nett, godkjente
FoU-prosjekter

Metode/reguleringsprinsipp
Kostnadsfastsettelse

Kapitalkostnader

Driftskostnader
Viderefakturering

Kommentar
Tilsvarende som britisk side
Kortere enn forventet teknisk
levetid av kabelen
Tilsvarende som britisk side
Tilsvarende som britisk side, men
bare i forhold til tak
Tilsvarende som britisk side,
samme prinsipp for tidfesting av
kapitalbasen som i den norske
reguleringen
Tilsvarende som britisk side

Tilsvarende som britisk side
Tilsvarende som den norske
reguleringen, samme prinsipp
som på britisk side

Inntektstaket inflasjonsjusteres over levetiden.
Vi ser det som lite aktuelt å lage et eksplisitt incentiv for tilgjengelighet av forbindelsen. Når prosjektet
ikke gis noen risikoavlastning i form av et gulv, vil kabeleier ha sterke incentiver til å sørge for at
kabelen er tilgjengelig. Dersom avkastningen er på nivå med taket, blir incentivene til å holde kabelen
i driftsklar stand isolert sett svekket. Som vi kommer tilbake til nedenfor, vil imidlertid innføringen av
et tak uten et tilsvarende gulv kreve at taket fastsettes relativt høyt. Videre vil incentivene nullstilles
ved starten av en ny avregningsperiode. Den praktiske betydningen av et tilgjengelighetsincentiv blir
da begrenset, og vi foreslår å se bort fra det for å forenkle modellen.
Skatt håndteres på samme måte som i NVEs generelle økonomiske regulering, det vil si ved at
kapitalavkastningselementet fastsettes før skatt. På samme måte som i cap and floor-modellen
foreslår vi å beregne kapitalkostnadselementet som en realannuitet basert på den beregnede
nåverdien av avkastning på bokført kapital og avskrivninger gjennom reguleringsperioden.
2.5.2

Risikoegenskaper

Et sentralt kriterium for valg av parametere i den regulatoriske modellen er sammenhengen mellom
risikoen som investor eksponeres for og den forventede avkastningen. Dette er viktig for å fastsette
referanserenten i reguleringsmodellen.
For Statnett er det NVEs referanserente som er det relevante sammenligningsgrunnlaget, ettersom
en investering i en utenlandsforbindelse håndteres som en hvilken som helst annen investering i
transmisjonsnettet. Statnett er garantert å få dekket 40 prosent av investerings- og driftskostnadene
ved forbindelsen, og risikoen knyttet til den resterende andelen avhenger da av hvordan selskapets
kostnadsnorm fastsettes. Det er usannsynlig at kostnadsnormen settes til null. Det er da rimelig å
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anta at det er samsvar mellom referanserenten i inntektsrammen og avkastningskravet til
investeringen sett fra det regulerte selskapets ståsted.
En ren cap and floor-modell med risikoavlastning både med hensyn til oppside og nedside vil også
ha en tilsvarende risikodempende effekt i forhold til en uregulert forbindelse. Det tilsier et lavere
avkastningskrav enn for en ren kommersiell forbindelse uten risikoavlastning og en tilsvarende
lavere referanserente.
For NorthConnect vil sammenhengen mellom avkastningskrav og referanserente se annerledes ut.
Hovedårsaken er at det bare fastsettes et tak og ikke et gulv som gir risikoavlastning. Verken NVEs
referanserente eller nivåene i en cap and floor-modell er derfor direkte relevante for inntektstaket.
Hvorvidt det oppnås samsvar mellom risiko og forventet avkastning, avhenger av hvordan nivået på
taket fastsettes. Gitt at det skal være et rimelig forhold mellom forventet risiko og avkastning, kan
det argumenteres for at taket bør være høyere enn nivået på avkastningskravet for å ivareta
investeringsincentivene. Hvor mye høyere taket bør settes, er avhengig av den underliggende
sannsynlighetsfordelingen til kabellønnsomheten.
Dersom inntektene måles over korte perioder, for eksempel årlig, vil den forventede avkastningen
reduseres sammenlignet med måling over lengre perioder. Det skyldes at flaskehalsinntektene må
ventes å variere mye fra år til år. Investor vil da tape ekstraavkastningen i de gode årene uten å få
kompensert i de dårlige årene.
Med måling av akkumulerte inntekter over lengre perioder vil derimot de gode årene utjevnes av de
dårlige, og forventet avkastning blir tilsvarende høyere. En lignende effekt kan oppnås ved å la
underskudd (inntekter under taket) komme til fradrag i år med inntekter over taket i en modell med
årlig måling av hvorvidt taket er nådd eller ikke.
Forholdet mellom risiko og avkastning avhenger også av den forventede lønnsomheten til prosjektet
før reguleringen tas hensyn til. Anta at investors avkastningskrav er 6 prosent, men at den forventede
avkastningen er 12 prosent. Da kan taket settes lavere enn om den forventede avkastningen hadde
vært eksempelvis 6 prosent. I prinsippet innebærer dette at en optimal modell med inntektstak må
være prosjektspesifikk.
Inntektene til en uregulert utenlandsforbindelse består i all hovedsak av flaskehalsinntekter.
Flaskehalsinntekter er proporsjonale med prisdifferansen mellom de to prisområdene forbindelsen
er tilknyttet. Prisdifferanser mellom prisområder vil være avhengige av en rekke faktorer, som for
eksempel brenselspriser og om det er våtår/tørrår, og vil dermed variere fra år til år. Dette betyr at
forventede flaskehalsinntekter vil følge en sannsynlighetsfordeling. Ved å kutte oppsiden i en slik
sannsynlighetsfordeling, slik et inntektstak vil gjøre, endrer man forventningsverdien av den
gjenværende fordelingen. Effekten av dette på en normalfordeling er illustrert i Figur 4. I dette tilfellet
er samme fordeling kuttet ved å iterere seg fram til et punkt som gir resulterende forventningsverdi
under 4.5. Derfor er det viktig å sette taket, altså referanserenten, slik at forventningsverdien til den
gjenværende fordelingen faller på nivå med avkastningskravet til mellomlandsforbindelsen. Den
enkleste metoden å finne et passende inntektstak på er å iterere seg fram til et tak som gir ønsket
forventningsverdi av gjenværende fordeling.
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Figur 4: Illustrasjon av endring i forventningsverdi ved å kutte en normalfordeling

2.6 Prinsipielt om finansieringsmulighetene
Vi har så langt diskutert risikoegenskapene til NorthConnect uten å ta stilling til de konkrete
mulighetene for å skaffe finansiering i markedet.
Vi observerer at det i stor grad er systemansvarlige nettselskaper (TSO’er) som investerer i
utenlandsforbindelser enten direkte eller via heleide datterselskaper. Det finnes imidlertid eksempler
på at andre aktører investerer i utenlandsforbindelser:
•

Private equity-selskapet Star Capital Partners er en av medeierne i ElecLink-prosjektet som
er under bygging mellom Storbritannia og Frankrike. Den andre medeieren i ElecLink er det
børsnoterte infrastrukturselskapet GetLink. ElecLinks forretningsmodell bygger på unntak
fra EUs regulering av flaskehalsinntekter og salg av betydelige deler av kapasiteten på
kontrakter av ulik varighet.

•

Element Power, som har spesialisert seg på utvikling av fornybar kraftproduksjon og annen
energiinfrastruktur, eier prosjektet Greenlink som er en planlagt likestrømsforbindelse
mellom Irland og Storbritannia. Greenlink har søkt om å bli underlagt cap and floorregulering.

•

Statkraft eier Baltic Cable mellom Sverige og Tyskland. Kabelen har siden 2010 vært en del
av markedskoblingen i det nordiske kraftmarkedet og er på den måten fullt eksponert for
flaskehalsinntekter og forskjellene i markedspris mellom Sør-Sverige og Tyskland. Baltic
Cable var opprinnelig eid av Vattenfall, Sydkraft og PreussenElektra. Fra idriftsettelsen i
1994 til 2010 var det ikke full tredjepartsadgang til kabelen.

•

Flere andre forbindelser, som Estlink mellom Estland og Finland og SwePol Link mellom
Finland og Polen, var opprinnelig deleid av kraftprodusenter, men er i dag 100 prosent
TSO-eid.

Basert på økonomisk teori og praktiske erfaringer, samt innspill fra intervjuer med aktører i
finansmarkedene, legger vi til grunn følgende for NorthConnects finansieringsmuligheter:
Uregulert kabel
For en uregulert kabel vil det i prinsippet være mulig å skaffe både egenkapitalfinansiering og
lånefinansiering på linje med andre kommersielle prosjekter med et tilsvarende risikobilde. Tilfanget
av potensielle egenkapitalinvestorer bør være betydelig og på linje med annen konkurranseutsatt
virksomhet. Prosjektet er likevel neppe aktuelt for alle investorer. Det skyldes kompleksiteten og
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langsiktigheten i prosjektene, og de begrensede mulighetene for risikoavlastning på inntektssiden (i
motsetning til kraftproduksjon som i betydelig grad kan sikre inntektene ved langsiktige kontrakter).
Gjeldsfinansiering vil også være mulig, men til en kostnad som ligger over regulert virksomhet.
Regulert kabel – cap and floor
For en kabel underlagt cap and floor-regulering vil det også være mulig å hente inn kapital i
markedet. Som følge av den symmetriske risikoavlastningen er det grunn til å anta at det vil være
mulig å innhente kapital fra flere typer investorer (pensjonsfond, spesialiserte infrastrukturfond og
lignende) både på egenkapital- og gjeldssiden, og til lavere kostnader enn for en uregulert kabel. En
illustrasjon av dette er nivåene på gulv og tak i Ofgems cap and floor-modell og den betydelige
interessen for prosjekter underlagt denne reguleringen også fra aktører som ikke er
systemansvarlige nettselskaper.
Regulert kabel - inntektstak
For en kabel underlagt en ren cap-regulering, som NorthConnect, er mengden av aktuelle investorer
sannsynligvis vesentlig mindre på egenkapitalsiden enn for uregulerte kabler eller kabler underlagt
en symmetrisk regulering som cap and floor. En investering i NorthConnect innebærer å ta en
posisjon i britiske og norske kraftpriser som er eksponert for den underliggende markedsutviklingen
i de to landene (i tillegg til en politisk og regulatorisk risiko knyttet til kapasitetsmarkedet i
Storbritannia). Med et tak på inntektene kan det fremdeles være interessant å ta en slik posisjon
som del av en større portefølje av investeringer i de to kraftmarkedene. De mest aktuelle investorene
vil derfor trolig være aktører med betydelige posisjoner i fysisk kraftproduksjon og/eller finansiell
krafthandel. I praksis dreier dette seg om et fåtall store aktører i Norden og Nord-Europa, hvorav
noen av de aktuelle er inne på investorsiden i NorthConnect direkte (Vattenfall) eller indirekte via
deleide selskaper (Statkraft via Agder Energi). Gitt et tilstrekkelig høyt inntektstak kan det likevel
være interesse også fra andre typer investorer. Avkastningskravet til forbindelsen (egenkapitaldelen)
vil uansett ikke påvirkes i vesentlig grad.
Tilgangen på gjeld er også mer komplisert enn i tilfellene uten regulering eller med en symmetrisk
regulering. For en långiver vil normalt nedsiden i prosjektene og konkursrisikoen være den mest
relevante parameteren. En regulering med et inntektstak vil ikke nødvendigvis påvirke nedsiden i
nevneverdig grad, men det er også avhengig av hvordan reguleringen operasjonaliseres. Særlig
viktige parametere er nivået på avkastningselementet og avregningsperioden. Et lavt tak og hyppig
avregning av merinntekt vil alt annet likt gi økt konkursrisiko. Det er derfor ikke grunn til å utelukke
prinsipielt at NorthConnect kan få lånefinansiering, men hvor mye og til hvilken kostnad er et annet
spørsmål. Det er også avhengig av at inntektsforutsetningene i prosjektet er godt begrunnet og
robuste overfor ulike scenarioer for markedsutviklingen i Norge og Storbritannia. Dette spørsmålet
kan vi vurdere nærmere med utgangspunkt i data for inntekter og kostnader i NorthConnect og ulike
utforminger av reguleringsmodellen. Dette kan i neste omgang sammenholdes med nøkkeltall som
typisk beregnes i forbindelse med kredittvurderinger.
En modell der det gis unntak fra EUs regulering av flaskehalsinntekter og andre relevante
reguleringer kan gjøre tilgangen på egenkapital og gjeld enklere. Da kan deler av inntektene sikres
gjennom kontrakter av ulik varighet, jf. ElecLinks forretningsmodell. Vi har imidlertid lagt til grunn at
en slik unntaksmodell ikke er aktuell i vår analyse. Et annet moment er at prisene på denne typen
kontrakter kan bli lavere enn de forventede flaskehalsinntektene, som kan begrense betydningen for
finansieringsmulighetene også under en modell med inntektstak (se THEMA og Hagman Energy,
2015, for en diskusjon og referanser til relevant litteratur).
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3

AVKASTNINGSKRAVET TIL EN UREGULERT UTENLANDSFORBINDELSE

I dette kapittelet analyserer og kvantifiserer vi hva som er riktig referanserente i inntektsrammen til
en uregulert utenlandsforbindelse tilsvarende North Connect, som igjen vil utgjøre grunnlaget for
taket som fastsettes. Innledningsvis beskriver vi i dette kapitlet den tradisjonelle modellen for
fastsettelse av avkastningskravet for en privat investor. Deretter analyserer vi risikoen knyttet til en
utenlandsforbindelse med utgangspunkt i teoretiske betraktninger og empiri fra kraft- og
aksjemarkedet, samt analyser av inntektene til NorthConnect. Avslutningsvis oppsummerer vi vårt
anbefalte avkastningskrav.

3.1 Generelt om fastsettelse av avkastningskrav for en privat investor
3.1.1

Teoretisk modell

Et markedsbasert avkastningskrav til en utenlandsforbindelse kan utledes ved hjelp av standard
finansteori. Vi kan ta utgangspunkt i investors nominelle avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt
og konvertere dette til en reell rente før skatt. Investors nominelle avkastningskrav kan generelt
skrives slik i henhold til WACC-formelen (Weighted Average Cost of Capital):3
𝑘 𝑇 = 𝑒𝑘𝐸 + (1 − 𝑒)𝑘𝐺
der kT er avkastningskravet til totalkapitalen (T), e er egenkapitalandelen, kE er avkastningskravet til
egenkapitalen (E) og KG gjeldskostnaden. Vi ser foreløpig bort fra skatt. Avkastningskravet til
egenkapitalandelen kan fastsettes ved hjelp av kapitalverdimodellen, mens gjeldskostnaden er
summen av en risikofri rente og en tapspremie TP. βE og βT er mål på den systematiske risikoen ved
henholdsvis egenkapitalen og totalkapitalen, mens RM-r er markedets risikopremie (RM er
avkastningen på en gjennomsnittlig investering i aksjemarkedet, mens r er risikofri rente).
Avkastningskravet til totalkapitalen blir dermed
𝑘 𝑇 = 𝑒𝑘𝐸 + (1 − 𝑒)𝑘𝐺
= 𝑒(𝑟 + 𝛽𝐸 (𝑅𝑀 − 𝑟)) + (1 − 𝑒)(𝑟 + 𝑇𝑃)
= 𝑟 + 𝛽𝑇 (𝑅𝑀 − 𝑟) + (1 − 𝑒)𝑇𝑃
Vi har erstattet βE på grunnlag av sammenhengen mellom βE og βT, som litt forenklet er gitt ved
𝛽𝑇 = 𝑒𝛽𝐸
Formelen kan lett justeres for å ta hensyn til skatt. Vi definerer s som skattesatsen. Uttrykket for det
nominelle avkastningskravet til totalkapitalen etter skatt blir da
𝑘 𝑇𝑒𝑠 = 𝑟(1 − 𝑠) + 𝛽𝑇 𝑀𝑃 + (1 − 𝑒)(1 − 𝑠)𝑇𝑃
der toppskriften es betegner etter skatt. Dette nominelle avkastningskravet etter skatt kan
konverteres til en rente før skatt i henhold til formelen
𝑘 𝑇𝑒𝑠
𝛽𝑇 𝑀𝑃
=𝑟+
+ (1 − 𝑒)𝑇𝑃
1−𝑠
1−𝑠
Vi benytter samme skattesats som for kreditorinntekter (skatt på alminnelig inntekt). Toppskriften fs
betegner før skatt. Det reelle avkastningskravet før skatt blir da
𝑓𝑠

𝑘𝑇 =

𝑓𝑠

𝑓𝑠,𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙

𝑘𝑇

=

1 + 𝑘𝑇
−1
1+𝑝

der p er inflasjonsraten.

Formelverket og notasjonen følger vedlegg 2 i Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske
analyser (Finansdepartementet, 2005), som igjen bygger på Gjesdal og Johnsen (1999). Vi ser bort fra skillet
mellom sysselsatt kapital og totalkapital, det vil si at vi antar at disse to for våre formål er identiske.
3
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Vi ser av det ovenstående at risikopåslaget kan tolkes som en aggregert premie som både reflekterer
markedets risikopremie for egenkapitalinvesteringer og tapspremien i gjeldskostnaden.
3.1.2

Generelle parametere i modellen

Nedenfor drøfter vi kort noen typiske anslag på parameterne i avkastningskravet med utgangspunkt
i offentlig tilgjengelig litteratur. Vi kommer tilbake til spørsmålet om systematisk risiko og
forretningsbeta samt tapspremie for en utenlandsforbindelse i neste avsnitt.
Markedets risikopremie
Ved fastsettelsen av avkastningskravet er det den forventede framtidige premien som skal benyttes.
Denne er ikke direkte observerbar, men de historiske størrelsene gir en indikasjon på nivået. Anslag
på markedets (ujusterte) risikopremie varierer mellom ulike kilder, men de fleste historiske analyser
antyder risikopremier i størrelsesorden 3-6 prosent nominelt, jf. spesielt Dimson et al. (2003).
Observerte norske markedspremier ligger noe lavere, rundt 4 prosent (se Dimson et al., 2003, samt
Finansdepartementet, 2005, og Johnsen, 2003). De seneste analysene av Dimson, Marsh og
Staunton (2017) indikerer et enda lavere historisk nivå for Norge når perioden 1900-2016 ses under
ett (de siste 50 årene er nivået nærmere 5 prosent). I tabellen nedenfor viser vi noen anslag på den
forventede markedspremien fra de senere årene.
Tabell 4: Anslag på markedets risikopremie
Kilde
Gjølberg og Johnsen (2007)
Finansdepartementet (2005)
NVE (2013-)
NBIM (2016)
Damodaran (2017)
PwC og NFF (2016)
Dimson, Marsh og Staunton (2017)

Anslag på ujustert
markedspremie
4 prosent
4 prosent
5 prosent
3-6,4 prosent
4,4-6,1 prosent
5 prosent
4,2 prosent

Kommentar
Internasjonal markedspremie
Norsk markedspremie
Norsk markedspremie
Internasjonal markedspremie
Internasjonal markedspremie
Norsk markedspremie
Internasjonal markedspremie, historisk
1900-2016

Kilde: THEMA (2011), NVE (2012), Norges Bank Investment Management (2016), Dimson, Marsh og Staunton (2017),
PwC og NFF (2016), Damodoran (2017)

Vi drøfter ikke nivået på markedspremien videre her, men nøyer oss med å konstatere at det er en
betydelig grad av konsensus i estimatene, i hvert fall hvis vi vurderer hva som synes å være et rimelig
intervall.
Risikofri rente (r)
Risikofri rente inngår i avkastningskravet både i gjeldskostnaden og som grunnlag for avkastningen
på markedsporteføljen (i prinsippet kan risikofri rente to settes på forskjellig grunnlag i hvert av
leddene, slik NVE gjør ved fastsettelse av referanserenter for inntektsrammene for norske
nettselskaper). Det er prinsipielt to hovedmodeller for å fastsette risikofri rente: Observerte renter for
statsobligasjoner eller andre markedsrenter, eller konstruerte renter på grunnlag av andre størrelser,
for eksempel faste realrenter som justeres for løpende inflasjon.
Det kan argumenteres for at valget av risikofri rente bør baseres på en modell som er mest mulig
stabil og forutsigbar, ettersom investeringer i utenlandsforbindelser har lang levetid og investorer
erfaringsmessig legger til grunn langsiktige og stabile renteforventninger. Samtidig må
rentegrunnlaget la seg observere i markedet eller på andre måter.
Aktuelle markedsrenter er statskasseveksler (for eksempel med 12 måneders gjenstående løpetid)
og statsobligasjoner med 3, 5 eller 10 års løpetid. Rentene er observerbare i markedet.
Markedsrentene har også den fordelen at de samsvarer godt med selskapenes faktiske
lånekostnader. Det gjelder spesielt obligasjonsrentene, gitt at norske kraftselskaper ofte finansieres
gjennom langsiktige lån i og utenfor obligasjonsmarkedet.
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Statsobligasjonsrenter svinger en del over tid, spesielt 3-årige statsobligasjoner. På den andre siden
reflekterer statsobligasjonsrentene også en risikopremie knyttet til framtidig inflasjon (jf. Gjølberg og
Johnsen, 2007, THEMA, 2017, og St.prp. nr.1 Tillegg 2005-2006). Jo lengre renter, desto større er
det grunn til å anta at risikopremien er. Det er ønskelig at valg av risikofri rente i avkastningskravet i
størst mulig grad gjenspeiler en genuin risikofri rente og ikke en rente som inneholder noen form for
risikokompensasjon. Statskasseveksler svinger forholdsvis mye, men har den fordelen at de i svært
liten grad inneholder noen kompensasjon for inflasjonsrisiko.
Den langsiktige nøytrale realrenten kan litt forenklet defineres som den renten som medfører at
pengepolitikken verken er kontraktiv eller ekspansiv (se Bernhardsen og Gerdrup, 2006). Den
nøytrale realrenten kan utledes på flere måter, men for Norges del kan renten anslås å ligge på 2,53,5 prosent (jf. igjen Bernhardsen og Gerdrup, 2006). Om vi antar at en pengepolitikk som verken er
kontraktiv eller ekspansiv går sammen med en stabil inflasjon på 2,5 prosent pr. år, tilsier dette
nominelle nøytrale renter i størrelsesorden 5-6 prosent. I en oppdatert artikkel fra 2010 (Bernhardsen
og Kloster, 2010) argumenteres det for en langsiktig nøytral realrente i størrelsesorden 2-3 prosent,
og det vises til at finanskrisen ikke ser ut til å ha påvirket nivået på forventningene til et normalt
rentenivå på lang sikt. Generelt kan imidlertid langsiktig nøytral realrente variere over tid.
Hammerstrøm og Lønning (2000) estimerer for eksempel en langsiktig nøytral realrente for Norge i
intervallet 2-4 prosent. Menon og Pöyry (2017) estimerer en langsiktig nøytral realrente på 1 prosent
i et tiårsperspektiv. NVE har siden 2012 brukt et nivå på 2,5 prosent som grunnlag for referanserente
i inntektsrammene, men har nylig foreslått å redusere nivået til 1,5 prosent (se NVE, 2018).
PwC og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har i flere år publisert en undersøkelse blant
NFFs medlemmer om nivået på risikopremien for investeringer i norsk næringsvirksomhet. Som et
ledd i undersøkelsen samles det også inn informasjon om hva slags forutsetninger som gjøres om
risikofri rente. Historisk har 10-årige statsobligasjoner dominert, men en del aktører har benyttet
kortere statsobligasjonsrenter, tremåneders NIBOR eller syntetiske 30-års statsobligasjoner. I den
seneste undersøkelsen fra 2016 oppgir imidlertid 24 prosent av respondentene at de bruker et
normalisert langsiktig nivå på risikofri rente (PwC og NFF, 2016), med en medianverdi på 3 prosent
(nominelt før skatt).

3.2 Systematisk risiko for kraftproduksjon
Det finnes etter hva vi kjenner til ingen børsnoterte selskaper som utelukkende driver med
investeringer i mellomlandsforbindelser på kommersielt grunnlag. Det er dermed ikke mulig å
observere systematisk risiko i tilsvarende virksomhet i markedet. Det er likevel mulig å gjøre kvalitativ
og kvantitative vurderinger av nivået på avkastningskravet relativt til konkurranseutsatt virksomhet
som kraftproduksjon, ettersom begge typer virksomhet påvirkes av de underliggende kraftprisene.
Vi drøfter først risiko i kraftproduksjon og markedsbaserte kabelprosjekter kvalitativt, før vi drøfter
relevant empiri for avkastningskravet til kraftproduksjon.
3.2.1

Kvalitativ analyse av risikoen ved en utenlandsforbindelse

Nedenfor diskuterer vi på kvalitativt grunnlag risikoegenskapene til kraftproduksjon og
utenlandsforbindelser under ulike reguleringsregimer nærmere (se Vista og THEMA, 2014, for en
tilsvarende analyse fra et samfunnsøkonomisk perspektiv).
En viktig forskjell på inntektsrisiko i utenlandsforbindelser og kraftproduksjon er at en kabeleier er
mindre utsatt for å oppleve null inntekt, enn for eksempel et termisk kraftverk. Bakgrunnen for dette
er at om vi anslår tapet i en lang undersjøisk HVDC kabel til rundt 5 prosent, vil det si at prisen i det
relativt sett høyere prisområdet kun må være 5 prosent høyere enn prisen i det relativt lavere
området for at det skal lønne seg for kabeleier å ha flyt på kabelen. Dette har den historisk vært cirka
96% av timene de siste 4 årene (beregnet ved å se på UK N2EX-prisen og NO5-prisen fra 20142018, ikke tatt høyde for rampingrestriksjoner). Dermed vil en kabel høyst sannsynlig ha høyere
oppetid enn for eksempel en topplastprodusent som er avhengig av at kraftprisen er over SRMC for
å tjene penger. En topplastprodusent står dermed overfor en risiko for å ha null inntekt i en gitt
periode hvis SRMC er høyere enn kraftprisen. Risikoen for det samme i en utenlandsforbindelse er
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neglisjerbar. Negativ EBITDA er dermed relativt usannsynlig sammenlignet med en
topplastprodusent, noe som taler for at det er lavere risiko knyttet til utenlandsforbindelser enn
kraftproduksjon.
Spesielt for det britiske markedet gjelder det at en utenlandsforbindelse kan delta i
kapasitetsmarkedet på lik linje med innenlandske kraftprodusenter. Olje- og energidepartementet
har godkjent at Statnett og National Grids prosjekt North Sea Link kan få delta i dette markedet, og
en tilsvarende mulighet vil være aktuell for NorthConnect. I prinsippet vil inntekter fra
kapasitetsmarkedet og den forventede kraftprisen i Storbritannia være negativt korrelert. Både
eksistensen av markedet på lang sikt og muligheten og vilkårene for deltakelse for
utenlandsforbindelser er imidlertid beheftet med betydelig usikkerhet (se THEMA et al., 2016, for en
omfattende analyse av vilkår og modeller for deltakelse i kapasitetsmarkeder på tvers av
landegrensene). Et annet moment er at mulighetene for deltakelse i kapasitetsmarkedet bør være
reflektert i de observerte kapitalkostnadene for britiske kraftprodusenter i utgangspunktet.
Av operasjonell risiko er utenlandsforbindelser mer sårbare for utfall enn en kraftprodusent, da den
er avhengig av å være klar til å dra nytte av prisdifferanser når de oppstår. Dette er primært
usystematisk risiko, men kan være relevant for konkursrisikoen og gjeldskostnader. Operasjonell
risiko gjelder likevel i begrenset grad for en utenlandsforbindelse i cap&floor-regimet, da den kun vil
være utsatt for operasjonell risiko innenfor ordningen med tilgjengelighetsincentiv og innenfor båndet
mellom gulv og tak. En kraftprodusent som opplever utfall kan utsette inntekten, og produsere igjen
senere. En kraftprodusent kan også enkelt diversifisere denne delen av operasjonell risiko ved å ha
en portefølje av kraftverk (eller kontrakter) som kan kompensere for deler av eventuelt bortfall. For
en utenlandsforbindelse er det vanskelig å diversifisere denne risikoen.
På den andre siden er investeringer i kraftproduksjon også eksponert for teknologiutviklingsrisiko i
større grad enn en utenlandsforbindelse. Med teknologiutviklingsrisiko menes risikoen knyttet til at
teknologiutvikling gjør anlegget overflødig eller påfører det store merkostnader for å kunne fortsette
lønnsom drift. Dette er tilfelle spesielt i fornybar kraftproduksjon, men påvirker også tradisjonell
termisk kraftproduksjon ved at teknologiutvikling kan skvise både konvensjonell kull- og
gasskraftproduksjon ut av kraftmiksen på lang sikt. For fornybar kraftproduksjon med bratt
læringskurve vil ofte produksjonsteknologien være drastisk mer effektiv og mindre kostbar om få år.
En slik risiko vil ikke en utenlandsforbindelse være utsatt for. HVDC-kabelen og tilhørende
transformatorer er velprøvd, moden og, viktigst, ikke utfordret teknologi, og kraftoverføring vil det
være økende behov for i overskuelig framtid.
Utenlandsforbindelser under merchant eller cap-regulering vil være fullt eksponert for
driftskostnader, men siden driftskostnader utgjør en sammenlignbart lavere andel av totale
kostnader enn de gjør for en kraftprodusent vil det være lavere risiko knyttet til driftskostnader for
utenlandsforbindelser enn kraftproduksjon.
Risiko knyttet til kapitalkostnader vil som regel være høyere for en merchant- eller cap-regulert kabel
enn for kraftproduksjon eller cap&floor-regulert kabel. Dette fordi utenlandsforbindelser ofte er mer
kapitalintensive enn kraftproduksjon, avhengig av teknologi. En cap&floor-regulert kabel vil være
sikret kostnadsdekning innenfor et visst nivå, og er dermed begrenset eksponert for
kapitalkostnadsrisiko.
Finansieringsrisiko er ansett som høyere i merchant- og cap-regulerte utenlandsforbindelser enn
kraftproduksjon og forbindelser underlagt en cap&floor-regulering. Dette fordi finansiering av
kraftproduksjon er en velkjent øvelse, og det er mulig å foreta langsiktig prissikring. En
utenlandsforbindelse i cap&floor-regimet er ansett som en attraktiv investering av åpenbare grunner.
For andre utenlandsforbindelser er det trolig vanskelig å foreta langsiktig prissikring, og det er få
eksempler på prosjektfinansierte kabelprosjekter. Det bidrar til lav interesse i markedet. Et
interessant punkt som kan påvirke risikobildet knyttet til en utenlandsforbindelse i det norske capregimet er muligheten for gjenkjøp av Statnett ved endt regulatorisk levetid, som kan fungere som
en garanti for potensielle finansieringsaktører.
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Figur 5 oppsummerer den kvalitative sammenligningen av risikoen for kraftproduksjon og
utenlandsforbindelser under reguleringsregimene uregulert (merchant), cap&floor og tak. Vi har lagt
til grunn at kraftproduksjon og en uregulert kabel har om lag samme risikoprofil. Det er videre
sannsynlig at en kabel underlagt et tak, uten gulv, vil ha en risiko som er minst like høy som en
uregulert kabel.4
Figur 5: Risikomatrise som oppsummerer forskjellige risikokategorier for kraftproduksjon
og utenlandsforbindelser underlagt tre forskjellige reguleringsregimer
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I matrisen ovenfor tar vi ikke stilling til hvorvidt de ulike risikoelementene er systematiske eller
usystematiske. Vi legger imidlertid til grunn at den systematiske risikoen henger sammen med den
totale risikoen og at den relative rangeringen av de ulike investeringene og reguleringsmodellene er
den samme enten vi ser på den totale risikoen eller den systematiske.
I sum anser vi at risikoen ved en uregulert utenlandsforbindelse om lag tilsvarer risikoen i
kraftproduksjon, inklusive den systematiske risikoen. Dette synet støttes også av aktører i
finansmarkedet og industrielle aktører som vi har intervjuet.
3.2.2

Empiri – systematisk risiko i kraftproduksjon

Med støtte i både den prinsipielle samfunnsøkonomiske analysen og de regulatoriske vurderingene
til Ofgem m.fl. vurderer vi at den systematiske risikoen for kraftproduksjon kan tjene som referanse
også for en utenlandsforbindelse, ettersom inntjeningen i begge typer prosjekter avhenger av
kraftprisene, om enn på forskjellige måter. Nivået på den systematiske risikoen for kraftproduksjon
er drøftet i flere arbeider, blant annet i THEMA (2017), Johnsen (2017) og Norli (2017).
Prinsipielt skal forretningsbetaen måles i forhold til den samme indeksen som markedets
risikopremie. Det vil si at en global risikopremie bør kombineres med en global forretningsbeta, en
nasjonal risikopremie med en nasjonal beta. I tabellen nedenfor viser vi noen anslag på den
systematiske risikoen og forretningsbeta for vannkraftproduksjon fra ulike kilder.

Poenget kan illustreres matematisk ved å se på konsekvensene av variansen til avkastningen til et prosjekt
med og uten et tak (gitt en normalfordeling), innenfor et realistisk intervall for taket relativt til den forventede
avkastningen før regulering. Variansen vil øke når taket ilegges.
4
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Tabell 5: Anslag på forretningsbeta for vannkraftproduksjon
Kilde
Norli (2017)

Anslag på forretningsbeta
0,73

Johnsen (2017)

0,80

Damodaran (2017)

0,60

Kommentar
Basert på børsdata for et utvalg europeiske
fornybare kraftprodusenter
Basert på børsdata for et utvalg europeiske
kraftselskaper og tilpasning til norske forhold
Basert på børsdata for kraftselskaper i VestEuropa, ikke korrigert for nettvirksomhet og
andre aktiviteter

Kilde: Johnsen (2017), Norli (2017), Damodaran (2017)

Vannkraft har høye faste kostnader, men har lang levetid og lave driftskostnader som reduserer
risikoen knyttet til vannkraftproduksjon i et langsiktig perspektiv. Samtidig er det store variasjoner fra
år til år i inntjeningen. Norli (2017) og Johnsen (2017) estimerer avkastningskrav til norsk
vannkraftproduksjon rundt eller i overkant av gjennomsnittlig børsnotert virksomhet. Dette er også i
tråd med konklusjonene i tidligere arbeider som Johnsen (1996), Gjølberg og Johnsen (2007) og
Lehman Brothers (2006), som alle bygger på børsdata for internasjonale energiselskaper i tillegg til
skjønnsmessige vurderinger. Damodaran (2017) opererer med estimerte betaverdier for
kraftsektoren i Vest-Europa på 1,08, det vil si like over nivået for gjennomsnittlig børsnotert
virksomhet. Dette er observerte egenkapitalbetaverdier for et utvalg selskaper som omfatter både
kraftproduksjon, regulert nettvirksomhet og kraftsalg i tillegg til andre aktiviteter, og er på den måten
ikke direkte relevant for kraftproduksjon isolert, men gir likevel en indikator for nivået. Det virker
rimelig å anta at kraftproduksjon og annen konkurranseutsatt virksomhet trekker
gjennomsnittsbetaen opp.
I tillegg til den ordinære markedsrisikoen er kraftproduksjon gjenstand for betydelig regulatorisk
usikkerhet, for eksempel knyttet til skatt, konsesjonsvilkår og markedsdesign. Slik usikkerhet er ikke
systematisk og skal derfor i prinsippet ikke reflekteres i investors avkastningskrav, men derimot i
anslagene på kontantstrømmene. Empirisk er det likevel observasjoner som tyder på at regulatorisk
usikkerhet faktisk blir reflektert i markedsbaserte avkastningskrav (jf. Skjeret, 2001). Hvis det er
tilfelle, kan det i så fall vurderes om det bør ha betydning for avkastningskravet til en
utenlandsforbindelse også.
Basert på dette legger vil til grunn at den systematiske risikoen for kraftproduksjon ligger rundt nivået
for representativ børsnotert virksomhet, vurdert ut fra en internasjonal referanseportefølje.
3.2.3

Systematisk risiko ved kraftproduksjon vs. flaskehalsinntekter

Erfaringer fra litteraturen og regulatorisk praksis
Avkastningskravet til utenlandsforbindelser er vurdert i en rekke sammenhenger av både investorer
og reguleringsmyndigheter. Mange av disse vurderingene er unntatt offentlighet, men noen analyser
og anbefalinger er imidlertid tilgjengelige. Nedenfor går vi gjennom noen av de mest relevante fra et
norsk perspektiv.
Avkastningskrav til utenlandsforbindelser ble vurdert i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av
NorNed-forbindelsen mellom Norge og Nederland. Det ble utarbeidet flere konsulentrapporter som
omhandlet kapitalkostnaden for NorNed både fra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk
perspektiv, hvorav flere ble gjort offentlig tilgjengelige.
McKinsey (2004) og ECON (2004) antok at den systematiske risikoen for en utenlandsforbindelse
var lavere enn for kraftproduksjon. En sentral del av argumentasjonen i ECON (2004) var at den
systematiske risikoen knyttet til prisforskjellene mellom Norge og Nederland var lavere enn den
tilsvarende risikoen i kraftprisene. Konklusjonen var imidlertid ikke basert på noen omfattende
empirisk analyse der den systematiske risikoen var forsøkt tallfestet.
The Brattle Group (2004) la derimot til grunn at den systematiske risikoen for NorNed var høyere
enn for et gasskraftverk lokalisert i Nederland. Dette resonnementet bygde blant annet på en
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forutsetning om at det var liten eller ingen korrelasjon mellom norske og nederlandske kraftpriser,
Det kan ikke sies å være tilfelle i praksis (siden kontinentale kraftpriser slår gjennom i norske
kraftpriser gjennom vannverdiene).
Empirisk analyse
Som nevnt har vi ikke data som gjør det mulig å vurdere den systematiske risikoen for
handelsinntekter for en utenlandsforbindelse direkte. Med utgangspunkt i analysen av
kraftproduksjon ovenfor og formelen for beta kan vi imidlertid gjøre en nærmere vurdering av det
relative forholdet mellom den systematiske risikoen for kraftproduksjon og en utenlandsforbindelse
som primært tjener penger i form av flaskehalsinntekter (det er enklest å vurdere risikoen knyttet til
kraftpriser og kraftprisforskjeller relativt til hverandre). Beta for kraftproduksjon kan generelt skrives
som følger:
𝛽𝑃𝑅 =

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑃𝑅 , 𝑅𝑀 )
𝜎𝑃𝑅
= 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑃𝑅 , 𝑅𝑀 )
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑀 )
𝜎𝑀

Der cov betegner kovariansen mellom to variabler, var er variansen, corr korrelasjonskoeffisienten
og σ er standardavviket. R er avkastningen, mens fotskriftene PR og M betegner henholdsvis
kraftproduksjon og markedsporteføljen.
Tilsvarende får vi følgende uttrykk for beta for en utenlandsforbindelse:
𝛽𝑈𝐹 =

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑈𝐹 , 𝑅𝑀 )
𝜎𝑈𝐹
= 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑈𝐹 , 𝑅𝑀 )
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑀 )
𝜎𝑀

Der fotskriften UF betegner utenlandsforbindelse. Vi kan bruke disse to ligningene til å se nærmere
på hva som bestemmer de relative betaverdiene. Ved å forenkle får vi følgende uttrykk:
𝛽𝑈𝐹 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑈𝐹 , 𝑅𝑀 ) 𝜎𝑈𝐹
=
𝛽𝑃𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑃𝑅 , 𝑅𝑀 ) 𝜎𝑃𝑅
Hvis vi antar at korrelasjonen mellom markedsporteføljen og avkastningen til henholdsvis en
utenlandsforbindelse og kraftproduksjon er den samme, bestemmes de relative betaverdiene av
forholdet mellom standardavvikene til de to prosjektene. Motsatt vil samme underliggende volatilitet
bety at den respektive korrelasjonen med markedsporteføljen avgjør forholdet mellom betaverdiene.
Vi har ikke hatt tilgang til data for standardavvikene og korrelasjonskoeffisientene, men vi har sett
nærmere på de faktiske flaskehalsinntektene fra NorNed-forbindelsen og bruttoverdien av norsk
vannkraftproduksjon i perioden 2008-2015 (kraftpriser ganger produksjon pr. år, vi ser bort fra
konsesjonskraft og langsiktige kontrakter). Vi ser da bort fra kostnadene knyttet til NorNed og
vannkraftproduksjonen, men begge typene virksomhet er forbundet med lave variable kostnader og
høye faste kostnader, slik at en direkte sammenligning av inntektene vil gi interessant informasjon.
Figuren nedenfor viser de månedlige verdiene av henholdsvis flaskehalsinntektene på NorNed og
bruttoverdien av vannkraftproduksjonen. For å gjøre tallene sammenlignbare har vi normalisert
verdiene i kroner slik at maksimalnivået i perioden defineres til å være lik 100 og slik at alle øvrige
månedlige observasjoner måles relativt til dette nivået.
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Figur 6: Flaskehalsinntekter på NorNed vs. verdi av norsk vannkraftproduksjon.
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Tallene antyder at flaskehalsinntektene svinger noe mer enn inntektene til kraftproduksjon (målt ved
standardavviket til de normaliserte månedsverdiene). Det er imidlertid en porteføljeeffekt for
vannkraftens del ved at vi ser på den samlede norske produksjonen og ikke enkeltkraftverk eller
enkelt selskaper. Det virker i seg selv dempende på volatiliteten i inntektene fra
vannkraftproduksjonen. Vi gjør i tillegg oppmerksom på at beta også avhenger av korrelasjonen
mellom markedsporteføljen og de respektive prosjektene. Vi antar at denne korrelasjonen alt i alt er
høyere for kraftproduksjon siden avkastningen der avhenger direkte av kraftprisnivå og ikke
prisforskjeller, men vi har ikke testet dette empirisk (det reiser flere spørsmål knyttet til valg av
referanseportefølje, tidsoppløsning med mer som faller utenfor rammen av denne rapporten).
Et annet moment som vi kan lese ut av disse dataene er at bruttoverdien av vannkraftproduksjonen
og flaskehalsinntektene på NorNed er negativt korrelert. Denne sammenhengen kan imidlertid være
annerledes for andre forbindelser, for eksempel finner vi en svak positiv korrelasjon for Skagerrakkablene i samme periode (derimot er variabiliteten i inntektene for NorNed og Skagerrak-kablene
relativt lik).
Kraftprisdifferanse versus kraftpris
Fremtidige prisforskjeller mellom prisområdene er bestemmende for inntektene til en
mellomlandsforbindelse som NorthConnect. For å kunne sammenligne risikoen en
mellomlandsforbindelse er utsatt for med risikoen en ren kraftprodusent er utsatt for er det
interessant å undersøke korrelasjonen mellom områdeprisen og prisforskjellen. Det vi ser fra
undersøkelser av historiske kraftpriser i NO5 og UK er at den britiske kraftprisen UK N2EX er
nærmest lineært korrelert (0,89) med prisdifferansen mellom UK-NO5, som vist i Figur 7, NO5 på
den andre siden er svakt negativt korrelert med prisdifferensen (-0,20). Dette betyr at den britiske
kraftprisen er hoveddriver for prisforskjellen mellom de to prisområdene, og taler for at risikoen
knyttet til inntekter for en kabel fra NO5 til UK vil være relativt lik inntektsrisikoen til en ren
kraftprodusent i UK, for eksempel Drax.
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Figur 7: Spredningsplott av kraftprisen i hhv UK (N2EX) og NO5, mot prisdifferansen
mellom de to områdene.

Kilde: N2EX, NO5

Kraftprisrisiko
I et forsøk på å kvantifisere risikoen kraftprisen påfører kraftproduksjon har vi undersøkt
sammenhengen mellom historiske forwardpriser for kraft i UK og historisk aksjekurs til det eneste
børsnoterte tilnærmede rendyrkete kraftproduksjonsselskap i UK, nemlig Drax, i perioden 20142018. Analysene viser ingen betydelig lineær korrelasjon, og null-hypotesen i lineærregresjon (at de
er uavhengige variabler) kan ikke avvises. Figur 8 viser et spredningsplott av prosentvis endring i
UK forwards og Drax som illustrerer mangelen på korrelasjon.
Figur 8: Spredningsplott av prosentvis endring fra måned til måned i UK forwards og Drax.
Korrelasjon = 0.13

Kilde: N2EX, FTSE 100

Figur 9 viser normaliserte verdier for månedlig sluttpris for UK forwards og Drax.
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Figur 9: Normaliserte verdier for månedlig sluttpris for Drax og måneds-forwards for
kommende måned

Kilde: FTSE 100

Mangelen på korrelasjon kan være fordi Drax i perioden gjennomgikk betydelige strukturelle
endringer i porteføljen sin, blant annet gikk de fra kullkraft til biomasse. Ettersom vi ikke kan
observere noen sammenheng mellom utviklingen i kraftprisen og utviklingen i verdien til selskapet
fokuserer vi på en kvalitativ sammenligning av risikodriverne til kraftproduksjon og regulerte og ikkeregulerte mellomlandsforbindelser.
Et offentlig oppnevnt ekspertutvalg som vurderte investeringer i energiaksjer i Statens Pensjonsfond
Utland (NOU 2018:12) inneholder for øvrig analyser av forholdet mellom oljeprisen og verdsetting
av energiaksjer som har likhetstrekk med vår analyse. Utvalget konkluderer med at analyser som
skiller mellom en diskonteringseffekt og kontantstrømseffekt ikke gir grunnlag for å konkludere med
at det er en klar, stabil og varig sammenheng mellom oljeprisen og verdsettingen av energiaksjer.
Utvalget vil anta at det er en viss varig og positiv sammenheng, men analysene som er gjennomført
viser usikkerhet.
På bakgrunn av vår analyse kan vi verken konkludere med at investering i NorthConnect har en helt
klart lavere eller høyere systematisk risiko enn et rendyrket kraftproduksjonsselskap. Vi finner en
tilnærmet lineær sammenheng mellom kraftprisdifferansen mellom NO5 og UK, og kraftprisen i UK,
noe som tilsier at risikoen knyttet til inntekter fra kraftprisdifferansen er relativt lik risikoen i den
drivende kraftprisen.
Basert på denne empiriske analysen og en kvalitativ sammenligning av risikoen i kraftproduksjon og
en uregulert kabel er eksponert for anbefaler vi samme risikopåslag og avkastningskrav som for et
rendyrket kraftproduksjonsselskap.

3.3 Vurdering av gjeldsgrad og kredittpremie
Det neste spørsmålet knyttet til særskilte parametere for NorthConnect er gjeldsgrad og mulighetene
for å få lånefinansiering. Finansieringsrisikoen er todelt, og gjelder både risikoen for bevegelser i
underliggende markedsparametere (og dermed kostnadene ved å låne) og finansieringsrisikoen ved
selskapets finansielle struktur (det vil si gearing).
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3.3.1

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden brukes både som i beregningen ved overgangen fra totalkapitalbeta til egenkapitalbeta
og som vekting av kostnadene for gjeld og egenkapitalen. Fastsettelse av gjeldsgrad baseres som
regel på gjeldsgrad for selskaper innen samme sektor. Vurderinger av gjeldsgrad bør fastsettes på
bakgrunn av verdijustert egenkapital målt mot gjeldsgrad, men fastsettes i mange tilfeller basert på
bokførte verdier. For systemansvarlige nettselskaper (TSO’er) skjer finansiering normalt på
konsernnivå. Utenlandsforbindelser i regi av slike selskaper har som regel ikke en eksplisitt
finansiering. TSOer har i snitt en bokført gjeldsgrad på 60 til 70 prosent. Figur 9 viser utviklingen i
gjeldsgraden til Statnett og E-CO Energi (rendyrket kraftproduksjonsselskap). Selskapene har
henholdsvis en gjeldsgrad på 76 prosent og 41 prosent per 31.12.2017 som er basert på bokførte
verdier. Den verdijusterte egenkapitalen kan være høyere for begge selskapene.
Figur 10: Utviklingen i gjeldsgrad for Statnett (bokførte verdier)
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Figuren nedenfor viser en oversikt fra Damodaran (2017) for ulike sektorer basert på et utvalg
børsnoterte selskaper. Vi observerer at sektorene Power og Green & Renewable Energy har en
gjeldsandel på henholdsvis 50 og 58 prosent, mens gjeldsgraden er høyere for Utility med
henholdsvis 61 prosent. Videre er det vår erfaring at gjeldsgraden i verdivurderinger av
kraftproduksjon og vannkraft bruker en gjeldsandel på 40 til 60 prosent.
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Figur 11: Oversikt over gjeldsandeler i ulike sektorer (markedsbasert) per 2017

Kilde: D amod ar an ( 20 17 )

Basert på diskusjonen ovenfor anbefaler vi å legge til grunn en gjeldsgrad på 45 prosent. Dette er
høyere enn for regulert nettvirksomhet og om lag på nivå med kraftproduksjon i henhold til Johnsen
(2017) og Norli (2017).
3.3.2

Kredittpremie

Det neste spørsmålet er hva slags kredittpremie som en utenlandsforbindelse må betale. Fra et
investorperspektiv er kredittpremien den meravkastningen som en investor realiserer ved å holde
obligasjoner utstedt av ikke-statlige utstedere. Det avgjørende spørsmålet i vår vurdering er om
utformingen av regimet med inntektstak vil presentere et hinder for en Investment Grade i
kredittvurdering av et selskap som er underlagt slikt regime. I «cap and floor» modellen er det
besluttet at kredittpremien er knyttet til kredittvurdering (Investment Grade) og ikke basert på
bransjespesifikk tilnærming. Kredittpremien fastsettes derfor av en angitt benchmark som beskrevet
tidligere og det gjøres ingen ytterligere justeringer i fastsettelsen av kredittpremien. CEPA (2013)
gjorde en vurdering om «cap and floor» regimet var i tråd med «Investment grade» basert på
metodikken til Moody‘s og Fitch‘s, Konklusjonen er at «cap and floor»-regimet som helhet trolig er
forenlig med en Investment Grade. CEPA viser til at mulighet for justeringer i løpet av en regulatorisk
periode (WIP) er en viktig for vurderingen av finansieringsrisikoen i «cap and floor»-modellen. i tillegg
viser CEPA til et konkret eksempel der Moyle Interconnector har opprettholdt Investment Grade (A3
Moody‘s) selv om forbindelsen mellom Skottland og Nord-Irland hadde store driftsproblemer i
begynnelsen. Moyle Interconnector har oppretthold investment grade-vurderingen siden CEPA
lagde sin rapport i 2013.
For en uregulert utenlandsforbindelse virker det på dette grunnlaget rimelig å anta at mulighetene
for lånefinansiering vil være om lag som for kraftproduksjon. Det er i tråd med innspill fra
finansmarkedsaktører vi har intervjuet og gjelder selv om mulighetene for langsiktig risikoavlastning
er dårligere enn for kraftproduksjon. Kraftproduksjon har tilgang til langsiktige kontrakter (Power
Purchase Agreements, PPA) som ikke uten videre er tilgjengelige for kabler. Det skyldes dels at EUs
regulering begrenser mulighetene for ulike typer kontrakter (med mindre det søkes unntak), dels at
det trolig er begrenset interesse for denne typen produkter for prisforskjeller mellom kraftmarkeder.
Samtidig har en kabel andre gunstige risikoegenskaper, for eksempel ved at kabelen har svært lav
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risiko for å bli utkonkurrert i markedet. Det er imidlertid viktig at vurderingene av nedsiderisiko er
gjort på grunnlag av riktige forutsetninger, og reguleringsmodellen med kutting av oppside teller
negativt.
Selv om det er forskjeller mellom en utenlandsforbindelse som er gjenstand for en cap-regulering og
kraftproduksjon, velger vi likevel å legge til grunn et tilsvarende nivå på kredittpremien som for
kraftproduksjon. Det tilsier kredittpremier i størrelsesorden 1,5 prosent basert på Johnsen (2017) og
Norli (2017).
Flere av de eksisterende kablene i Europa har for øvrig blitt finansiert av The European Investment
Bank, men det er lite tilgjengelig offentlig informasjon om lånevilkårene.

3.4 Avkastningskrav til NorthConnect
Med utgangspunkt i formelverket vi presenterte ovenfor og NVEs gjeldende formel for referanserente
for norske nettselskaper gjør vi følgende estimat på avkastningskravet til NorthConnect:
Tabell 6: Avkastningskrav til NorthConnect
Parameter
Risikofri rente
Kredittpremie

Estimat
3,00%
1,50%

Egenkapitalbeta
Forretningsbeta

1,36
0,75

Markedspremie
Risikofri rente

5,00%
3,50

Gjeldsgrad
Inflasjon
Skattesats

45%
2%
23%

Kommentar
Johnsen (2017) nedjustert til 2% inflasjon
Samlet vurdering basert på Johnsen (2017),
Norli (2017) m.fl.
Forretningsbeta/egenkapitalandel
Samlet vurdering basert på Johnsen (2017),
Norli (2017), Damodaran (2017)
NVEs gjeldende anslag
NVEs forslag for regulatorisk referanserente
2019 (1,5% realrente pluss 2% inflasjon)
Snitt av Johnsen (2017) og Norli (2017)
Langsiktig inflasjonsmål
Skattesats 2018

Med dette utgangspunktet og NVEs formel for referanserenten får vi et nominelt avkastningskrav
etter skatt lik 7,23 prosent. Det tilsvarende avkastningskravet reelt før skatt blir 7,25 prosent med 2
prosent inflasjon og 23 prosent skattesats.
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4

FINANSIELL MODELL FOR NORTHCONNECT

I dette kapitlet beskriver vi avslutningsvis vårt forslag til økonomisk reguleringsmodell for
NorthConnect og parametervalg. Innledningsvis beskriver vi kostnadsstrukturen i NorthConnect og
inntektsscenarioene. Deretter viser vi kvantitative eksempler på hvordan modellen vil slå ut i praksis
med utgangspunkt i inntektsscenarioene som NVE har beregnet og kostnadsdata for NorthConnect.
Avslutningsvis viser vi konsekvensene for forventet avkastning av prosjektet under ulike
inntektsscenarioer og utleder nivået på inntektstaket.

4.1 Lønnsomheten av NorthConnect før regulering
4.1.1

Kostnader

Ifølge data mottatt fra NorthConnect vil prosjektet ha følgende kostnader:
•

Driftskostnader: 100 millioner kr pr. år, Andelen som skal reguleres på norsk side er satt til
50 millioner kr.

•

Kapitalkostnader: Norsk andel 8,95 milliarder kr i samlet investeringskostnad over perioden
2020-2023.

Alle tall er oppgitt i 2023-kr gitt en årlig forventet inflasjon på 2 prosent, basert på kostnadsestimater
i 2018-kroner og nominelle beløp oppgitt av NorthConnect.
Vi har ikke hatt tilgang på tilstrekkelig detaljerte data til å dekomponere driftskostnadene i påvirkbare
og ikke påvirkbare kostnadselementer, men har antatt at driftskostnadene i sin helhet er påvirkbare.
Utviklingskostnadene i prosjektet (totalt ca. 25 millioner GBP) er aktivert i åpningsbalansen, men
disse har relativt liten betydning for den samlede kostnadsbasen (rundt 130 millioner kroner på norsk
side nominelt).
4.1.2

Inntektsscenarioer

Vi har lagt til grunn handelsinntekter oppgitt av NVE. Alle tall er i reelle 2018-kr. Inntektene er
beregnet for tilsigsårene 1981-2010 og er beregnet for tre scenarioer, høy, middels og lav. I figurene
nedenfor viser vi fordelingen av inntektene pr. beregningsår (2023, 2025, 2030, 2040). I analysen
har vi interpolert gjennomsnittsverdiene pr. beregningsår i de mellomliggende årene.
Figur 12: Handelsinntekter 2023

Kilde: NVE
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Figur 13: Handelsinntekter 2025

Kilde: NVE

Figur 14: Handelsinntekter 2030

Kilde: NVE

Figur 15: Handelsinntekter 2040

Kilde: NVE

NorthConnect oppgir i sin konsesjonssøknad et vesentlig høyere nivå for flaskehalsinntektene, fra
11-25 milliarder kroner i 2016-nåverdi (med en diskonteringsrente på 4 prosent reelt før skatt og en
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NOK/EUR-kurs på 9 kr). Selv det lave scenarioet ligger grovt anslått 50 prosent over NVEs scenario
med middels nivå på flaskehalsinntektene. Vi har brukt NorthConnects basisscenario med 13,7
milliarder i nåverdi av flaskehalsinntekter og 3 milliarder i nåverdi av inntekter fra kapasitetsmarkedet
for å supplere NVEs beregninger, konvertert til årlige verdier. I den videre analysen legger vi til grunn
at inntektene fra kapasitetsmarkedet vil gjelde i en periode på 15 år fra idriftsettelse.
Basert på historiske priser i det norske og det britiske kraftmarkedet i perioden 2014-2018 har vi
dessuten estimert årlige flaskehalsinntekter i størrelsesorden 280-440 milliarder euro pr. år, eller ca.
2,7-4,2 milliarder kroner pr. år med en valutakurs på 9,5 NOK/EUR. Vi har da antatt full flyt på
kabelen i retning området med høyest pris, bare begrenset av ramping-restriksjoner implementert
ved å beregne et glidende gjennomsnitt av optimal flyt og gjennomsnittlig kabeltilgjengelighet. Dette
er selvsagt en forenklet analyse, men gir en pekepinn om oppsiden i flaskehalsinntektene, jf. også
NorthConnects scenario for høye flaskehalsinntekter.
I tillegg er det et spørsmål om det er rimelig å regne med en terminalverdi av prosjektet. Forventet
levetid av kabelen er trolig lengre enn de 25 årene som reguleringen skal vare. Hva som er den
bedriftsøkonomiske verdien avhenger imidlertid av reguleringen og mulig overføring av eierskapet
til staten. Beregninger vi har foretatt, indikerer at en terminalverdi kan gi i størrelsesorden 10 prosent
økt verdi av bruttoinntektene til prosjektet.
4.1.3

Forventet avkastning og risiko

Tallene ovenfor indikerer at den viktigste faktoren som bestemmer avkastningen til prosjektet er
inntektene. Kapitalkostnadene vil i hovedsak være gitt ved prosjektstart, og de forventede
driftskostnadene er lave sammenlignet med inntektene. Det er derfor sannsynlighetsfordelingen til
inntektene som i hovedsak bestemmer sannsynlighetsfordelingen til avkastningen.
Dersom vi kjenner forventet avkastning og variansen til inntektene og dermed avkastningen, kan
inntektstaket utledes direkte fra sannsynlighetsfordelingen og avkastningskravet til prosjektet. Det
er imidlertid ikke mulig å benytte denne metoden i praksis:
•

Vi kjenner ikke investors forventning til lønnsomhet i prosjektet, det vil si om det vil
generere en superprofitt utover avkastningskravet eller ikke.

•

Det er vanskelig i praksis å estimere sannsynlighetsfordelingen til inntektene til
NorthConnect. Sannsynlighetsfordelingen avhenger av en rekke faktorer som
brenselspriser, CO2-priser, tilsig og antakelser om den langsiktige utviklingen både på
tilbuds- og etterspørselssiden. Vi har gjort analyser basert på inntektsdataene fra NVE og
NorthConnect samt historiske priser, og estimatene på momentene i
sannsynlighetsfordelingen er svært sensitive for de detaljerte forutsetningene.

•

I tillegg er det trolig en sammenheng mellom flaskehalsinntekter og inntekter fra
kapasitetsmarkedet. Høye forventede kraftpriser i Storbritannia, og dermed høye
forventede flaskehalsinntekter, vil gi lavere priser i kapasitetsmarkedet og vice versa.

Samlet sett er det derfor vår vurdering at en mer skjønnsmessig tilnærming er bedre egnet, der vi
ser på utfallet for inntektene gitt forskjellige nivåer på kapitalelementet og de forskjellige
inntektsscenarioene for å vurdere de sannsynlige konsekvensene for forventet avkastning av
NorthConnect. Dette er gjort i neste avsnitt.

4.2 Økonomisk reguleringsmodell
4.2.1

Nivå på inntektstaket

På grunnlag av forutsetningene ovenfor har vi beregnet inntektsrammen til NorthConnect under ulike
forutsetninger om skalering av kapitalelementet.
I tabellen nedenfor viser vi nåverdien av inntektene under ulike forutsetninger om flaskehalsinntekter,
inntekter fra kapasitetsmarkedet og nivået på taket. Merinntekt er beregnet med en rente på 4,5
prosent, som tilsvarer gjeldselementet i avkastningskravet.

Page 36

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway
www.thema.no

THEMA-Rapport 2018-17 Økonomisk regulering av NorthConnect

Tabell 7: Nåverdi av inntekter under ulike scenarioer og reguleringsutforminger. Milliarder
kroner
Flaskehalsinntekter
Middels Lav
Høy

Kapasitetsmarked

Tak 1xWACC:
NVE
Konsesjonssøknad
Ingen inntekter

Kapasitetsmarked

Gjennomsnitt
Tak 1,5xWACC:
NVE
Konsesjonssøknad
Ingen inntekter

Kapasitetsmarked

Gjennomsnitt
Tak 1,75xWACC:
NVE
Konsesjonssøknad
Ingen inntekter

Kapasitetsmarked

Gjennomsnitt
Tak 2xWACC
NVE
Konsesjonssøknad
Ingen inntekter

Kapasitetsmarked

Gjennomsnitt
Uten tak:
NVE
Konsesjonssøknad
Ingen inntekter

North
Connect
konsesjonssøknad

Historiske
priser

Gjennomsnitt

4,8
6,5

4,0
5,7

5,6
7,4

8,5
9,1

10,3
10,4

6,6
7,8

3,8

3,0

4,7

8,0

10,2

6,0
6,8

4,8
6,5

4,0
5,7

5,6
7,4

9,1
10,8

14,3
14,5

7,6
9,0

3,8

3,0

4,7

8,2

14,2

6,8
7,8

4,8
6,5

4,0
5,7

5,6
7,4

9,1
10,8

16,3
16,5

8,0
9,4

3,8

3,0

4,7

8,2

16,3

7,2
8,2

4,8
6,5

4,0
5,7

5,6
7,4

9,1
10,8

17,2
18,1

8,1
9,7

3,8

3,0

4,7

8,2

16,3

7,2
8,3

4,8
6,5

4,0
5,7

5,6
7,4

9,1
10,8

17,2
18,9

8,1
9,9

3,8

3,0

4,7

8,2

16,3

7,2

Gjennomsnitt

8,4

Kilde: NVE, NorthConnect, Nord Pool Spot, N2EX

Til sammenligning er nåverdien av investeringskostnadene og driftskostnadene ca. 9,7 milliarder
kroner. Vi har ikke grunnlag for å estimere sannsynlighetsfordelingen mer nøyaktig, men vi kan bruke
det beregnede gjennomsnittet som en grov illustrasjon av forventningsverdien gitt de forskjellige
regulatoriske scenarioene. Resultatene tyder på at prosjektet ikke kan oppnå bedriftsøkonomisk
lønnsomhet med NVEs inntektsforutsetninger.
Gjennomsnittsverdiene i tabellen ovenfor kan ikke tolkes som forventningsverdier, men gir en
indikasjon på utfallsrommet og konsekvensene av ulike nivåer på taket i den forbindelse. Scenarioet
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basert på historiske priser må antas å ligge over et forventningsscenario. Når nåverdien av
inntektene i dette scenarioet med et kapitalelement lik avkastningskravet blir om lag på nivå med
kostnadene, taler dette etter vår vurdering for at nivået på kapitalelementet bør settes vesentlig
høyere enn avkastningskravet. Samtidig viser regneeksemplene at inntektene i dette scenarioet
øker signifikant når taket økes til 1,5 ganger avkastningskravet. Dette gjelder også
inntektsscenarioet fra konsesjonssøknaden. Ved et tak på 2 ganger kravet er det i praksis ikke noen
forskjell på situasjonen med og uten tak.
Et nivå på 1,5-2 ganger avkastningskravet for kapitalelementet er på dette grunnlaget et
hensiktsmessig intervall å ta utgangspunkt i. Taket bør ikke være høyere enn 2 ganger
avkastningskravet, men det bør heller ikke være lavere enn 1,5 ganger. 1,75 ganger kan være et
egnet estimat for å ivareta en tilstrekkelig andel av den mulige oppsiden i prosjektet.
Avslutningsvis vil vi kommentere at nivået på kapitalelementet avhenger av avkastningskravet:
•

Med et nominelt avkastningskrav på 7,23 prosent nominelt etter skatt får vi et reelt årlig
kapitalelement på 785 millioner kroner.

•

Dersom vi i stedet legger til grunn en forretningsbeta på 0,5, får vi et avkastningskrav etter
skatt på 5,98 prosent nominelt, som svarer til 5,66 prosent reeelt før skatt. Da blir
kapitalelementet 678 millioner kr pr. år reelt.

Et lavere kapitalelement har betydning for det nominelle nivået på inntektstaket, men har liten
betydning for det relative nivået på kapitalelementet i forhold til avkastningskravet. Et lavere
kapitalelement medfører et lavere inntektstak, men den sentrale faktoren for incentivegenskapene
til modellen er fortsatt forholdet mellom kapitalelementet og avkastningskravet. Når
avkastningskravet reduseres, går kapitalelementet ned, men den relative merinntekten som trengs
for å gjøre prosjektet lønnsomt, endres i liten eller ingen grad når vi måler den i forhold til
avkastningskravet. Vi bruker derfor bare hovedanslaget på 7,25 prosent reelt før skatt i den videre
analysen.
4.2.2

Avregningsperiodens lengde

Vi har i analysen ovenfor benyttet en avregningsperiode for merinntekt på fem år i tråd med den
britiske cap and floor-modellen. Lengden på avregningsperioden er en viktig parameter for
risikoegenskapene til modellen:
•

Ved en årlig avregningsperiode vil merinntekter inndras hver gang de oppstår.

•

Ved lengre avregningsperioder vil år med høyere og lavere inntekter enn taket motregnes.
Den samlede inndragningen av merinntekt blir da mindre enn ved kortere periodelengder.

Basert på analysene av inntekter til NorthConnect og historiske data for kraftprisene i Norge og
Storbritannia er det klart at flaskehalsinntektene vil variere mye på årsbasis. Ved årlig avregning er
det sannsynlig at det vil oppstå merinntekter i flere år som vil avkortes. Forventet avkastning ved et
gitt inntektstak vil derfor være lavere jo kortere avregningsperioden er.
Det er da forutsatt at det gjøres en endelig avregning for hver periode, det vil si at det ikke skjer noen
avregning mellom periodene (slik at mindreinntekt samlet i en periode tas hensyn til ved eventuell
merinntekt i neste periode). Dette er i tråd med cap and floor-modellen.
I tabellen nedenfor viser vi konsekvensene for nåverdien av de forventede inntektene med ulike
nivåer på taket og lengden av reguleringsperioden. Det er den samme inntektsserien som ligger til
grunn for hvert av scenarioene, slik at det bare er nivået på taket og lengden av avregningsperioden
som har betydning for utfallet. Avregningsperioden har ingen praktisk betydning med
inntektsscenarioene som NVE har beregnet, og vi viser derfor bare resultatene med
flaskehalsinntektene basert på konsesjonssøknaden og historiske priser. I begge tilfeller er dessuten
forutsetningene om inntekter fra kapasitetsmarkedet hentet fra konsesjonssøknaden.
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Tabell 8: Sammenhengen mellom tillatte inntekter og lengden av avregningsperioden.
Milliarder kroner
Inntektsscenario

Tak 1xWACC
Konsesjonssøknad

1 år
5 år
10 år
25 år

9.0
9.1
9.5
10.6

Historiske
priser
9.6
10.4
11.3
14.3

Tak 1,75xWACC
Konsesjonssøknad
10.8
10.8
10.8
10.8

Historiske
priser
16.3
16.5
16.8
17.7

Kilde: NVE, NorthConnect, Nord Pool Spot, N2EX

Tabellen viser at lengden av avregningsperioden har lite å si dersom taket settes betydelig over
avkastningskravet. Med et lavt tak betyr derimot periodelengden mer, og selvsagt mer jo høyere
inntektene er forventet å være.
Samlet vurderer vi at fem års avregningsperiode er en løsning som gir en rimelig avveining mellom
risikoen som investor står overfor og behovet for regulatorisk kontroll og transparens i løpet av den
samlede reguleringsperioden. Det er også en sammenheng mellom nivået på taket og
avregningsperioden.
Resultatene ovenfor tyder på at en avregningsperiode på 1-10 år har relativt lite å si for
lønnsomheten av prosjektet, men en periode på 25 år gir en signifikant høyere oppside i alle
scenarioer. Med en avregningsperiode på 25 år kan det være mulig å redusere taket på
kapitalelementet til 1,5 ganger avkastningskravet og få om lag samme oppside som i modellen med
5 års avregningsperiode og 1,75 ganger avkastningskravet som grunnlag for kapitalelementet.

4.3 Nøkkeltall for kredittvurdering
Kredittvurdering er en omfattende prosess og vi klarer ikke å gjenskape en full vurdering basert på
vårt informasjons- og tallgrunnlag. En fullstendig kredittvurderingsprosess er også basert på en
helhetlig tilnærming der flere elementer som politisk risiko, regulatorisk risiko og eierskap vurderes.
Vår analyse tar utgangspunkt i underlaget fra den finansielle modellen for å sammenligne finansielle
nøkkeltall som ofte er brukt i kredittvurderinger med terskelverdier for et estimat på «Investment
grade». Nøkkeltallene sammenlignes med terskelverdier som er brukt for å vurdere om
kraftselskaper innen kraftproduksjon er kategorisert til «Investment grade» 5 basert på erfaringstall,
det vil si lav eller middels kredittrisiko som ofte vurderes som attraktivt for å sikre seg finansiering
eller relativ rimelig finansiering.
Vi har gjort følgende sentrale forutsetninger:
•

Regnskapsmessige avskrivinger er lik de regulatoriske avskrivingene (over 25 år).

•

Vi legger til grunn tillatte inntekter i regnskapet løpende, dvs. at vi ser bort fra evt.
merinntekt i perioder i denne analysen, uten tilgjengelighetsinsentiv.

•

Vi legger til grunn at avdrag på lånet er tilsvarende avskrivninger.

•

Gjeldsandel er 45 prosent og initialt lån er 4 028 MNOK i år 1.

•

Lånerenten er satt til 3,5 prosent i hele perioden.

•

I analysen er taket satt til 7,23 prosent (WACC før skatt) med justeringsfaktor for
kapitalelementet lik 1. Det er viktig å understreke at analysen ikke er en fullstendig

Standard & Poor's og Moody's bruker ulik klassifisering, men AAA' og 'AA' (høy kredittkvalitet), 'A' og 'BBB'
(medium kredittkvalitet) er vurdert som «investment grade».
5
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kredittvurdering og vurdering er sett over en lang periode basert på en gjennomsnittlig profil
som underestimerer volatiliteten.
•

I vår forenklede analyse er FFO6 definert som EBITDA minus rente- og skattekostnad og
netto rentebærende gjeld7 er definert som snitt av inngående og utgående balanse for
lånesaldo.

Nøkkeltallene er vurdert som et gjennomsnitt over en periode på 20 år. Mot slutten av løpetiden eller
den regulatoriske perioden, når lånet nærmer seg nedbetalt basert på våre forutsetninger, vil nivåene
på nøkkeltallene bli «ekstreme» som slår kraftig ut på en gjennomsnittlig vurdering over tid. Jo
kortere tidshorisont som vurderes, desto dårligere kommer nøkkeltallene ut.
Vår analyse er basert på følgende finansielle nøkkeltall:
•

FFO/netto rentebærende gjeld: Nøkkeltallet måler størrelsen på kontantstrømmen mot gjeld
og indikerer hvor raskt et selskap kan betale ned hovedstol.

•

Netto rentebærende gjeld/EBITDA: Netto rentebærende gjeld målt mot EBITDA gir uttrykk
for driftsresultatets evne til å betjene gjelden. Forholdstallet kan brukes som covenants i
låneavtaler, f.eks. at forholdstallet ikke skal overstige 3,5.

•

Kontantstrøm fra drift (FFO) målt mot rentekostnader inneværende år, det vil si antall
ganger kontantstrømmen ville ha dekket rentekostnadene i inneværende år.

Videre har vi lagt til grunn et inntektstak lik avkastningskravet.
I tabellen nedenfor viser vi resultatene fra analysen av nøkkeltallene. I kolonnen til høyre viser vi
hvilket intervall de respektive nøkkeltallene bør ligge innenfor dersom investment grade (A- eller
BBB-rating) skal oppnås. Intervallene er basert på Standard & Poor’s kriterier for kraftselskaper, men
vi får lignende resultater dersom vi bruker kriterier fra andre kredittvurderingsfirmaer. For
FFO/rentebærende gjeld og FFO rentedekning bør nøkkeltallet ligge over nedre grense, mens det
for netto rentebærende gjeld/EBITDA er ønskelig med lavere verdier enn øvre grense i intervallet.
Tabell 9: Oppsummering av nøkkeltall basert på ulike inntektsscenarioer og regime

Nøkkeltall

FFO/netto
rentebærende
gjeld
Netto
rentebærende
gjeld/EBITDA
FFO rentedekning

NC konsesjon
inntektsscenario uten
tak, middels
kapasitetsmarked

NC konsesjon
inntektsscenario med
tak og middels
kapasitetsmarked

NVE middels
inntektsscenario
med og uten tak
og middels
kapasitetsmarked

Terskel
«Investment
grade» for
kraftselskaper
'A' og 'BBB'

34 %
(Investment grade)

32 %
(Investment grade)

16 %
(Junk)

20 % - 30 %

2,6
(Investment grade)

2,9
(Investment grade)

5,7
(Junk)

2,5 – 3,5

9,9
(Investment grade)

9,5
(Investment grade)

4,7
(Investment
grade)

4-6

Kilde: NVE, NorthConnect, Standard & Poor’s

Kontantstrøm fra drift (FFO) = EBITDA underliggende – netto finanskostnader + resultatandel TS og FKV –
betalbar skatt (fra kontantstrømoppstillingen) +/- non-cash posteringer.
6

Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (ekskludert pensjonsforpliktelser) minus
kontanter/bankinnskudd (ekskludert bundne midler) og kortsiktige plasseringer.
7
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Første observasjon er at inntektsscenarioet er helt avgjørende for vurderingen. At to forskjellige
inntektsscenarioer over en periode på 25 år slår veldig ulikt ut understreker usikkerheten og at
NorthConnect ikke oppnår «Investment grade» i inntektsscenarioet til NVE (middels). I
inntektsscenarioet til NVE oppnår ikke prosjektet inntekter over taket og nøkkeltallene blir derfor like
med eller uten tak. Det betyr i så fall at prosjektet i all hovedsak må basere seg på
egenkapitalfinansiering. Dette har lite å si for det beregnede avkastningskravet og kapitalelementet
siden egenkapitalbetaen vil justeres ned med høyere egenkapitalandel (og tilsvare forretningsbeta
med 100 prosent egenkapital), men kan ha betydelige praktiske implikasjoner for mulighetene til å
gjennomføre prosjektet.
I figuren under viser vi utviklingen i nøkkeltall over tid basert på inntektsscenario til NVE (middels)
og antatt avdragsprofil. Vi observerer at det tar 15-20 år fra i driftsettelse til nøkkeltallene blir
«Investment grade».
Figur 16: Utvikling i nøkkeltall over tid i NVEs inntektsscenario (middels) og middels
scenario for kapasitetsmarked

K i l d e : N V E , S t a n d a r d & P o o r ’s

Videre observerer vi at i inntektsscenarioet hentet fra konsesjonssøknaden til NorthConnect oppnår
prosjektet bedre nøkkeltall og blir kategorisert som «Investment grade» analysert over en periode
på 20 år. For eksempel ligger FFO målt mot rentekostnader over terskelverdien for hele perioden. I
inntektsscenario fra konsesjonssøknaden overstiger faktiske inntekter taket i perioder som påvirker
nøkkeltallene. I vårt tilfelle er ikke forskjellen i nøkkeltallene veldig betydelig, men det er klart at
fastsettelses av nivået på taket vil være avgjørende for kredittvurderingen. I et tenkt tilfelle der taket
settes for lavt og inntektsscenarioet er høyt, så vil mest sannsynlig NorthConnect ikke oppnå
«Investment grade», selv om prosjekt i seg selv er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
Figur 17: Utvikling i nøkkeltall over tid i NorthConnects inntektsscenario fra
konsesjonssøknad (middels)

Kilde: N orth Co nnect, S t a n d a r d & P o o r ’s

På grunnlag av disse analysene vurderer vi det som mulig at NorthConnect vil kunne oppnå en viss
lånefinansiering og til en kredittpremie om lag på nivå med norsk kraftproduksjon. Konklusjonen er
basert på en helhetlig vurdering av inntektene med ulike nivåer på taket og relativt til inntektene for
en uregulert kabel. Med forventet positiv nåverdi innenfor reguleringsregimet og for et gitt sett av
scenarioer for kraftprisforskjeller bør det være mulig å ta opp lån for en andel av totalinvesteringen.
Forutsetningen er imidlertid ikke prøvd ut i markedet, og det er en mulighet for at avkastningskravet
bør fastsettes med en lavere gjeldsandel og en høyere kredittpremie.
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4.4 Samlet vurdering av reguleringsmodellen
Basert på analysen av alternative modellutforminger i dette kapitlet er vår anbefalte modell som
følger:
•

Avkastningskrav på 7,23 prosent nominelt etter skatt, tilsvarende 7,25 prosent reelt før
skatt ved en skattesats på 23 prosent og forventet inflasjon lik 2 prosent pr. år.

•

Inntektstak basert på 1,75 ganger avkastningskravet til investert kapital.

•

5 års avregningsperiode for merinntekt.
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