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Sammendrag
I denne rapporten presenterer vi vår analyse og vurdering av inntektstaket knyttet til reguleringen av den
konsesjonssøkte likestrømsforbindelsen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. Til forskjell fra tidligere
utenlandsforbindelser har NorthConnect private eiere. I forbindelse med at Stortinget endret energiloven for å
tillate privat eierskap av utenlandskabler, vedtok de også at «eventuelle ekstraordinære inntekter … skulle tilfalle
fellesskapet»1. Analysen av et rimelig nivå på inntektstaket for NorthConnect er gjort på bakgrunn av dette.
Om NorthConnect realiseres, vil det bli den andre kabelen mellom to svært ulike kraftmarkeder. Det britiske
kraftmarkedet domineres av gasskraft, mens det norske markedet er bygget opp rundt den regulerbare
vannkraften. Dette bidrar til forskjeller i prisnivå og prisstruktur mellom markedene, noe som vil være den
viktigste inntektskilden for overføring av strøm via kabelen. I tillegg til såkalte flaskehalsinntekter knyttet til
prisforskjeller i spotmarkedene, forventes det at kabelen også vil få inntekt fra det britiske kapasitetsmarkedet.
I prosjektet vurderes det hva som er et rimelig avkastningskrav gitt NorthConnects risikoprofil. Avkastningskravet
er relevant fordi det sammen med kabelens forventede inntekter står sentralt i vurderingen av hva som bør være
et inntektstak for regulering av eventuelle ekstraordinære inntekter fra kabelen. Avkastningskravet for
utenlandskabelen er vurdert med utgangspunkt i WACC-modellen (weighted average cost of capital) og
kapitalverdimodellen (CAPM). Disse modellene er også utgangspunkt for vurderingen av inntektstaket i
reguleringsmodellen for utenlandskabler fra britisk side. For å øke påliteligheten, har vi estimert
avkastningskravet ved hjelp av en triangulering. Basert på de tre analysene anbefaler vi å legge til grunn en
betaverdi på 0,7 og et reelt normalavkastningskrav på 7,0 prosent før skatt. Avkastningskravet er basert på at
kabelen vil være 100 prosent egenkapitalfinansiert.
For å estimere kabelens forventede inntekter, har vi bygget opp en stokastisk modell basert på tre
inntektsscenarier (høy/lav/middels) for kabelen over reguleringsperioden gitt av NVE. Modellens resultater,
basert på NVEs inntektsscenarier, tilsier at kabelens forventede inntekter er lave, og betydelig lavere enn
normalavkastningskravet på 7,0 prosent før skatt. I et slikt tilfelle bør et eventuelt inntektstak fylle to ulike roller.
For det første bør det settes så høyt at det ikke står i veien for kabeleierens inntekter – gitt at man ønsker at
kabeleieren skal finne det lønnsomt å bygge ut. For det andre bør det fungere som en forsikring for samfunnet i
fall kabelen likevel får svært høye inntekter.
Når det gjelder inntektstakets størrelse, gir ikke inntektsprognosene fra NVE oss hjelp til å vurdere dette – de gir,
som nevnt en inntjening som ligger vesentlig under normalavkastningskravet vi har beregnet. Det er derfor ikke
mulig å beregne seg fram til hva nivået på inntektstaket bør være, og anbefalt nivå baserer seg derfor på en
skjønnsmessig resonnering. Fraværet av et inntektsgulv på norsk side, tilsier at risikoen for kabeleieren er større
på norsk enn på britisk side, og at inntektstaket på norsk side derfor bør ligge noe høyere enn på britisk side. I
tillegg er det viktig at inntektstaket settes tilstrekkelig høyt til at det er lite sannsynlig at taket påvirker kabelens
forventede inntjening, som allerede er lav. Vår vurdering er at det er få gevinster ved å heve taket utover de
maksimale 12,6 prosent som er satt på britisk side. For å ivareta Stortingets vedtak om at ekstraordinære
inntekter skal tilfalle felleskapet, anbefaler vi derfor at inntektstaket ikke settes høyere enn 14,0 prosent. Dette
tilsvarer det dobbelte av det beregnede avkastningskravet, og er noe høyere enn på britisk side, for å
kompensere for det manglende inntektsgulvet på norsk side. Vi har imidlertid få kvantitative argumenter for å

1

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65330
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underbygge denne anbefalingen, da dette ligger langt utenfor utfallsrommet i de inntektsprognosene vi har fått
fra NVE. Vurderingen av inntektstaket for den norske reguleringen av NorthConnect er gjort uavhengig av
eierskapet til kabelen.
Gitt foreliggende kostnadsestimater, og at inntektene fordeler seg likt utover hvert av årene, tilsvarer en
maksimal årlig avkastning på 14 prosent et samlet tak på 42,8 milliarder kroner, et femårig tak på 8,6 milliarder
kroner, eller i gjennomsnitt 1,7 milliarder per år. Vi understreker igjen at de inntektsprognosene vi har fått fra
NVE tilsier en gjennomsnittlig årlig avkastning på cirka minus 1 prosent, og det beste mulige utfallet blant de
prognosene vi har fått fra NVE, kun tilsier en årlig avkastning på 5,1 prosent. Hvis disse stemmer, er det altså lite
som tyder på at den faktiske avkastningen kommer i nærheten av 14 prosent.
På basis av hensynet til størst grad av harmonisering med britisk regulering anbefaler vi avregningsperioder på
fem år. Videre anbefaler vi at man tillater fremføring av underskudd mellom avregningsperiodene. Ved å tillate
fremføring av underskudd, vil kabeleieren i størst mulig grad få mulighet til å benytte gode inntektsår til å dekke
opp for svakere inntektsår, samtidig som inntektstaket forsikrer norske forbrukere mot at kabeleieren får
ekstraordinært høye inntekter. Dette sikrer imidlertid ikke kabeleieren mot en situasjon med svært høye
inntekter tidlig i reguleringsperioden, og svært svake inntekter senere. Dersom et slikt scenario skal være
styrende for reguleringen, bør man heller vurdere lengre avregningsperioder.
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1 Innledning: Bakgrunn og avgrensninger
Dette oppdraget dreier seg om en vurdering av avkastningskrav- og tak i reguleringen av den konsesjonsøkte
likestrømsforbindelsen NorthConnect mellom Sima i Norge og Peterhead i Skottland. Selve kabelen er ment å ha
en kapasitet på 1 400 MW,2 noe som utgjør om lag fire prosent av den samlede installerte kapasiteten i Norge,
som per 1. januar 2017 var på 33 200 MW.3 Eierne av prosjektet er Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-CO Energi.
Hovedinntektskilden til NorthConnect forventes å være knyttet til flaskehalsinntekter fra overføring av
elektrisitet i kabelen mellom Norge og Storbritannia, som følge av prisdifferansen mellom de to markedene.
NorthConnect reguleres både av norske og britiske myndigheter. I praksis håndteres dette ved at halvparten av
inntektene og kostnadene knyttet til kabelen reguleres på norsk side, og halvparten på britisk side.
Om NorthConnect realiseres, vil den være den andre kabelen mellom Norge og Storbritannia. Det britiske
systemet har gjennomgått store endringer det siste tiåret der blant annet kullkraftproduksjonen falt med 80
prosent mellom 2010 og 2017. Kraftmarkedet domineres i dag av gasskraft som sto for 40 prosent av
produksjonen i 2017. Norge har på sin side et tilnærmet fornybart kraftsystem, basert på vannkraft. Forskjellene
i innsatsfaktorer bidrar til forskjeller i prisnivå og struktur. Videre har Storbritannia i dag et påslag på prisen for
utslippskvoter som hever prisnivået der.
I perioden 2013 til 2016 var det ikke tillatt med privateide elektrisitetskabler mellom Norge og utlandet. 18.
oktober 2016 endret imidlertid Stortinget energiloven, slik at privateide utenlandskabler igjen ble tillatt. Den
prinsipielle vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil være den samme uavhengig av om kabelen eies
av private eller Statnett,4 men en privat utbygging vil innebære andre fordelingsvirkninger enn om kabelen er
offentlig eiet. Overskudd fra kabler eid av Statnett tilbakeføres til norske forbrukere via redusert nettleie. Uten
regulering vil hele driftsoverskuddet av en privat kabel tilfalle eierne. Kraftprodusenter vil få økt overskudd, og
forbrukerne redusert konsumentoverskudd, om kraftprisene går opp. Det siste gjelder uavhengig av eierskapet
til kabelen.
På denne bakgrunn vedtok Stortinget samtidig med endringen av energiloven at «regjeringen på egnet måte skal
redegjøre for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra utenlandsforbindelser eid og drevet av andre
aktører enn den systemansvarlige, kan tilfalle felleskapet.» 5 Analysen i denne rapporten bistår NVE i
utarbeidelsen av reguleringer i henhold til Stortingets vedtak.
I prosjektet vurderes det hva som er et rimelig avkastningskrav gitt NorthConnects risikoprofil. Avkastningskravet
anvendes til å beregne et inntektstak som vil angi hva kabeleieren maksimalt kan få av inntekter. Inntekter fra
kabelen utover dette taket vil tilfalle forbrukerne gjennom reduksjoner i nettleien. Selv om den (uregulerte)
forventede inntekten til kabelen er lavere enn avkastningskravet, kan det være behov for et inntektstak. I et slikt
tilfelle bør inntektstaket settes tilstrekkelig høyt til at det ikke i vesentlig grad påvirker kabeleneiernes forventede
inntekter, men ikke så høyt at eiere får urimelige inntekter om et svært høyinntektsscenario skulle inntreffe.
Figur 1-1 under illustrerer hvordan et inntektstak påvirker NorthConnects forventede avkastning. Det er knyttet
stor usikkerhet til hvor store inntekter NorthConnect vil genere for eierne over tid. Dette er illustrert i figuren
med utfallsrommet som ligger mellom toppscenariet (𝜋𝑚𝑎𝑘𝑠 ) og minimumsnivået (𝜋𝑚𝑖𝑛 ). Kurven i figuren
illustrerer at det er mest sannsynlig at inntjeningen ligger et sted i midten av dette intervallet. Dersom

2

Jamfør Konsesjonssak 201101044, se https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4673&type=A-1.
Jamfør https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/, hentet 13.08.2018.
4 Sett bort fra enkelte forskjeller i skattefinansieringskostnader.
5 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65330
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NorthConnect ikke reguleres, vil den forventede inntjeningen tilsvare E(𝜋). Ved å innføre et inntektstak,
reduseres den forventede inntjeningen til kabelen ettersom kabelen nå maksimalt kan tjene 𝜋𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘 . I
figuren illustreres dette ved at den forventede inntekten fra kabelen reduseres fra E(𝜋) til 𝐸(𝜋)𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘 .
Figur 1-1. Illustrasjon av sammenhengen mellom forventet avkastning fra investeringen og innføring av inntektstak

𝜋𝑚𝑎𝑘𝑠

p(𝜋)
𝜋𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘

Investering
under
usikkerhet

𝐸(𝜋)
𝐸(𝜋)𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘

𝜋𝑚𝑖𝑛
Gitt at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bør inntektene reguleres slik at den forventede avkastningen
er tilstrekkelig høy til at prosjektet faktisk blir gjennomført, men også slik at fordelingsvirkningene er akseptable.
Dette sikres ved at nivået på inntektstaket, 𝜋𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘 , settes slik at forventet inntjening fra kabelen,
𝐸(𝜋)𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑘 , er det samme som eiernes avkastningskrav til prosjektet. Dette er logikken bak metoden i denne
analysen: I kapittel 2 gjør vi først en vurdering av avkastningskravet til kabelen, før vi i kapittel 3 bruker dette til
å vurdere nivået på inntektstaket gitt ulike prognoser for kabelens inntekter. Til slutt, i kapittel 4, gjør vi en samlet
vurdering av nivået på inntektsreguleringen, herunder hvordan reguleringsmodellen av kabelen kan
sammenlignes med Ofgems reguleringsregime for kabelen fra britisk side og NVEs referanserente for regulering
av inntektsrammene til norske nettselskaper.
I samråd med NVE er det gjort følgende avgrensninger i analysen:
•

Vurderingen av inntektstaket i reguleringsmodellen for den «norske» halvdelen av NorthConnect gjøres
uavhengig av inntektsreguleringen av kabelen fra britisk side.

•

Vurderingen av avkastningskravet til NorthConnect gjøres for prosjektet isolert sett uavhengig av
eierskap.

•

Vurderingen av inntektstaket er basert på en reguleringsperiode på 25 år. Restverdien av kabelen er
satt lik null etter reguleringsperiodens utløp.

Når det gjelder det første kulepunktet, betyr det at man ikke tar hensyn til i hvilken grad inntektsreguleringen på
britisk side påvirker den totale forventede nåverdien til prosjektet. I praksis kan dette ha betydning. En eventuell
gunstig inntektsregulering på britisk side (for eierne av kabelen) betyr at inntektskravet på norsk side kan settes
lavere enn dersom man kun ser på inntektsstrømmen til den norske delen av kabelen isolert sett. Avgrensningen
i det andre kulepunktet innebærer at vi ikke tar stilling til i hvilken grad kraftprodusenter som eiere av kabelen –
som i tillegg til inntektene direkte fra kabelen også vil tjene på at kabelen trolig fører til gjennomsnittlig høyere
kraftpriser i det norske markedet – har et lavere avkastningskrav til prosjektet enn andre eiere.
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2 Vurdering av avkastningskrav
Avkastningskravet til NorthConnect er ikke en observerbar størrelse. Det er ikke mulig å anvende potensielle
investorers egenrapporterte avkastningskrav ettersom de vil ha insentiver til å oppgi et høyere nivå enn det som
reelt sett er deres avkastningskrav. I tråd med standard finansteori vurderer vi derfor avkastningskravet for
utenlandskabelen

med

utgangspunkt

i WACC-modellen

(weighted

average

cost

of capital) og

kapitalverdimodellen (CAPM). Denne modellen er også utgangspunkt for vurderingen av inntektstaket i
reguleringsmodellen for utenlandskabler fra britisk side.

2.1 Metode
2.1.1 Overordnet om WACC-modellen og CAPM
WACC legger til grunn ulike avkastningskrav for ulike kapitalkilder, avhengig av om det er egenkapital eller
lånekapital som finansierer aktiviteten. Hva som vil bli avkastningskravet, vil således avhenge av den vektede
avkastningen som kreves av kreditor og eier. WACC før skatt, som er det vi beregner i denne analysen, beregnes
på følgende måte: 6
𝐴𝑣

𝑖 𝑔

𝑟 𝑣 (𝑓ø𝑟

1
)=(
) ∗ 𝐸𝑔
1−

𝑝𝑖 𝑙 𝑜

𝑑 ∗ 𝐸𝑔

𝑝𝑖 𝑙

𝑑 𝑙 + 𝐺𝑗 𝑙𝑑

𝑜

𝑑 ∗ 𝐺𝑗 𝑙𝑑

𝑑 𝑙.

Dette tilsvarer et avkastningskrav før selskapsskatt, hvor t er satsen på selskapsskatten. 7
Av faktorene i WACC-modellen er det kun egenkapitalkostnaden som ikke er direkte observerbar.
Egenkapitalkostnaden beregnes ved bruk av kapitalverdimodellen (CAPM), på følgende måte:
𝐸𝑔

𝑝𝑖 𝑙 𝑜

𝑑 = Rf + ß𝑖 [E(Rm) − Rf]

CAPM er forankret i finansteorien og tilsier at egenkapitalkostnaden styres av nivået på den risikofrie renten (Rf)
pluss den systematiske risikoen til investeringsobjektet (ß𝑖 ) justert for den generelle risikopremien i
aksjemarkedet (E(Rm) – Rf).
Den systematiske risikoen – såkalt betaverdi – måles som graden av samvariasjon mellom nåverdien av
inntektsstrømmen til utenlandskabelen og andre verdiobjekter i samfunnet. En lav eller negativ samvariasjon
med markedsporteføljen tilsvarer alt annet likt at selskapet har en lav systematisk risiko og således vil ha et lavere
avkastningskrav fordi det er et ettertraktet investeringsobjekt som kan brukes til å redusere risiko i en
investeringsportefølje. Det motsatt vil gjelde for høy samvariasjon med markedsporteføljen.

6

Det er flere måter å rapportere WACC på, men dette er den vanligste og den mest brukte. Se forøvrig Oxera
(2005/2015) for en beskrivelse av ulike WACC-beregninger: https://www.oxera.com/agenda/which-wacc-when-a-costof-capital-puzzle-revisited/
7

Per 2018 er selskapskatten i Norge på 24 prosent, men den er foreslått redusert til 23 prosent i forbindelse med

statsbudsjettet 2019.
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2.1.2 Metode for estimering av den systematiske risikoen til NorthConnect
Betaverdien til et selskap estimeres gjerne ved korrelasjonen mellom selskapets aksjekurs og en bred
aksjeindeks. Ettersom NorthConnect hverken er børsnotert eller har noen historisk utvikling å vise til, er man
avhengig av en finne et alternativ, i form av et selskap eller andre aktiva som er eksponert for risikoen knyttet til
prisdifferansen mellom kraftmarkedene i Norge og Skottland, og som er pålagt et inntektstak.
Basert på gjennomgang av europeiske børsnoterte foretak innen kraftsektoren og samtaler med representanter
for NorthConnect, synes det ikke mulig å finnes noe enkeltselskap som er eksponert for denne typen systematisk
risiko. For å vurdere betaverdien til NorthConnect, har vi derfor valgt tre ulike analyser som alle belyser den
systematiske risikoen NorthConnect er eksponert for:
•

Tilnærming #1. Konseptuell vurdering av prisutviklingen i henholdsvis det norske og britiske
kraftmarkedet relativt til den generelle utviklingen i økonomien

•

Tilnærming #2. Betaverdien til det britiske kraftselskapet Drax

•

Tilnærming #3. Estimert historisk samvariasjon mellom differanse i spotpriser for det norske og britiske
markedet og en bred europeisk børsindeks

De to første tilnærmingene er i stor grad basert på eksisterende litteratur og tidligere analyser, mens den siste
tilnærmingen er en selvstendig analyse gjennomført i dette prosjektet. Den triangulerte tilnærmingen vil gi oss
et bredere grunnlag for å gjøre et anslag for betaverdien til NorthConnect. Dersom de ulike tilnærmingene gir
resultater som peker i samme retning, vil dette øke robustheten til estimatet.

2.2 Analyse systematisk risiko
2.2.1 Tilnærming #1: Teoretisk forventning om systematisk risiko
Lønnsomheten til en overføringskabel for strøm avhenger av rekke faktorer som påvirker prisdannelsen i
engrosmarkedene den knytter sammen. Når vi skal vurdere den systematiske risikoen, er vi interessert i å
undersøke hvordan prisforskjellen mellom de to markedene samvarierer med verdien av markedsporteføljen,
målt ved en bred børsindeks. Den systematiske risikoen til differansen i priser mellom to markeder er ganske
annerledes enn den systematiske risikoen til hver av prisene i markedene, og det er ikke helt intuitivt hvordan
dette vil slå ut. Dersom prisene har den samme samvariasjon med markedsporteføljen, vil prisdifferansen ha null
samvariasjon med markedsporteføljen. Dersom prisen i det ene markedet samvarierer med markedsporteføljen,
mens prisen i det andre markedet ikke gjøre det, vil den systematiske risikoen til prisdifferansen vær lik den
systematiske risikoen i det første markedet.
Det vil si at det er de faktorene som bidrar til systematisk risiko (positivt eller negativt) for prisen i det ene
markedet, men ikke det andre, som er relevante. For å belyse dette prinsipielt kan vi ta utgangspunkt i at
markedsporteføljen hovedsakelig følger konjunkturene i økonomien. Oppgaven blir da å vurdere hvorvidt og
hvordan de ulike faktorene påvirkes av aktivitetsnivået i økonomien og hvordan dette slår ut i de respektive
kraftmarkedene. I det som følger, gjør vi en systematisk gjennomgang av ulike faktorer som påvirker kraftpriser
i de ulike markedene og hvordan disse faktorene forventes å samvariere med markedsporteføljen:
Brenselspriser (+); Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet, brenselspriser og flaskehalsinntekter
forventes å være positiv, men lavere enn variasjonen i markedsporteføljen. Økt økonomisk aktivitet øker
etterspørselen etter energi. Det er med andre ord en positiv sammenheng mellom økonomiske konjunkturer og
prisen på kull og gass. Denne sammenhengen er veldokumentert og bekreftes av egne regresjonsanalyser i dette
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prosjektet. Det er bred konsensus om at prisnivåene på kull, gass og CO2 fortsatt vil være de viktigste faktorene
for kraftprisutviklingen både i Norge og Europa. I det britiske kraftsystemet er fossile kraftverk (nå hovedsakelig
gasskraftverk) sentrale i prissettingen. I Norge påvirkes kraftprisen «indirekte» gjennom prissmitte fra
omliggende markeder. Når prisen på kraft øker i markedene rundt Norge, endres også vannverdien i norske
magasinkraftverk. Ettersom brenselsprisene påvirker britiske priser «direkte», er det rimelig å anta at
priseffekten er sterkere i det britiske markedet enn det norske. Effekten på prisforskjellen antas derfor å være
positiv, men noe dempet sammenlignet med variasjonen i børsindeksen.
Kvotepris (0/+); Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og flaskehalsinntekter via kvotepriser er veldig
usikker, men forventes å være liten, men positiv. I perioden fram mot finanskrisen var det en tydelig
sammenheng mellom økonomisk aktivitet og kvotepriser. Etter finanskrisen bygde det seg imidlertid opp et
betydelig overskudd av kvoter, noe som gjenspeiles i en periode med vedvarende lave kvotepriser. Etter at EU
våren 2018 vedtok et nytt regelverk, har markedet hatt en veldig positiv (men ustabil) prisutvikling. Det er fortsatt
et betydelig overskudd av kvoter i omløp, og den langsiktige utviklingen i markedet er usikker. Alt annet likt vil
man forvente en positiv sammenheng mellom økonomisk aktivitet, kvotepriser og kraftpriser. Mekanismene
følger i stor grad argumentasjonen for brenselspriser, men virkningen på norske kraftpriser vil i større grad veie
opp for effekten i Storbritannia. Dette henger sammen med at norske kraftpriser er mest knyttet oppimot
markeder der kullkraftverk, som har høyrer utslipp per kWh, dominerer prisdannelsen. På sikt – ettersom
kullandelen synker i det kontintentale Europa og spesielt Tyskland – vil variasjoner i kvoteprisen slå mindre ut på
norske kraftpriser – slik at effekten på systematisk risiko øker. Det er vanskelig å konkludere på prinsipiell basis
om kvoteprisen for klimagassutslipp i praksis vil påvirke den systematiske risikoen knyttet i reguleringsperioden
for Northconnect, men vi forventer en svak positiv effekt 8.
Fornybar utbygging (-). Økt fornybar kraftproduksjon forventes å ha en svak negativ effekt på systematisk
risiko. En økende andel fornybar kraftproduksjon bidrar til sterkere prisvariasjon over blant annet døgn og uker.
Forventinger om en betydelig utbygging i Norden og et økende kraftoverskudd bidrar også til økte
flaskehalsinntekter ettersom det vil presse prisnivået i Norge noe ned, alt annet likt. På samme måte vil en
økende fornybarandel på britisk side (og annen subsidiert utbygging) bidra til at flaskehalsinntektene faller.
Hvorvidt denne utviklingen henger sammen med økonomiske konjunkturer er usikker. På den ene siden vil økte
kraftpriser bidra til bedret lønnsomhet. På den andre siden kan investeringer i infrastruktur virke attraktive når
avkastningen i andre markeder faller. Det er bred konsensus om at fornybarandelen i Europa vil øke. Isolert sett
vil en økende andel væravhengig produksjon gi mer kortsiktig variasjon i kraftprisen som ikke vil er knyttet til
utviklingen i børsmarkedene. Dette bidrar til en svakt negativ effekt på den systematiske risikoen.
Integrert Europa (-). Et mer integrert Europa forventes å redusere den systematisk risiko til kabelen. I følge
paraplyorganisasjonen til de europeiske sentralnettoperatørene, ENTSO-E, er nettkapasiteten i Europa forventet
å øke betydelig de neste ti årene. Det foreligger blant annet planer om en betydelig kapasitetsutvidelse mellom
Storbritannia og det øvrige kontinentet. Alt annet likt vil dette bidra til å utjevne prisforskjellene i Europa og bidra
til at prisene blir mer påvirket av de samme faktorene på tvers av land, noe som vil dempe konjukturfølsomheten
i prisdifferansen mellom Norge og Storbritannia.
Politisk risiko (0). Det er betydelig politisk risiko knyttet til dette prosjektet. Fornybarutbyggingen i Storbritannia
(og store deler av Europa) drives hovedsakelig av nasjonale støttesystemer, og fremtiden til det britiske

8

Om Storbritannia skulle velge å gå ut av kvotemarkedet som følge av en «Brexit», kan kvoteprisen få en negativ effekt
på den systematiske risikoen til et kabelprosjekt som NorthConnect, gitt at britiske priser fortsatt ligger over norske i
snitt.
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karbongulvet og forholdet til ETS etter Brexit er omdiskutert. Felles for disse variablene er imidlertid at de ikke
er avhengig av økonomiske konjunkturer og derfor i liten grad påvirker prosjektets systematiske risiko.
Basert på argumentasjonen over forventer vi at den systematiske risikoen knyttet til NorthConnect (målt ved
betaverdi) vil være positiv men mindre enn 1. Bakgrunnen for dette er at priseffekten via brenselspriser forventes
å være mindre enn variasjonen i børsindeksen, men samtidig betydelig positiv. Effekten forsterkes noe via
kvotepriser, men dempes av forventninger om fornybar utbygging og et mer integrert Europa. Samtidig er det
viktig å påpeke at det er stor usikkerhet i den langsiktige markedsutviklingen, både i Norge og Storbritannia.

2.2.2 Tilnærming #2: Sammenligning med Ofgems vurdering av systematisk risiko
I den britiske regulatoren Ofgems Cap and Floor-modell for regulering av utenlandskabler benyttes det
børsnoterte kraftselskapet Drax som en proxy for å beregne betaverdien for utenlandskabler. I den aktuelle
perioden var selskapet en såkalt «peaking generator». I dette ligger det at Drax kun supplerte kraft til markedet
i perioder med høy etterspørsel og høye priser. Drax tjener altså mye penger på samme tidspunkt som en
utenlandskabel er vurdert å tjene mye penger (gitt at prisnivået er høyere i Storbritannia enn Norge). Dette betyr
at Drax er eksponert for mye av den samme systematiske risikoen som en utenlandskabel mellom de to
markedene vil være. Samtidig vil en utenlandskabel, i motsetning til Drax, også kunne tjene penger når det er
høyere priser i Norge enn i Storbritannia. Dette kan eksempelvis skje i forbindelse med en britisk lavkonjunktur.
Drax fanger med andre ord ikke opp alle aspekter ved den systematiske risikoen til en utenlandskabel.
Drax har en egenkapitalbeta beregnet til 1,25, gitt en belåning på 50 prosent (CEPA, 2018)9. Denne betaverdien
er beregnet basert på snittet av betaestimater over perioden 2010-2014. I perioden før dette var betaverdien
noe lavere (NERA, 2010)10.
Dersom man anvender Drax som en
proxy for NorthConnects systematiske risiko tilsvarer det en egenkapitalbeta i intervallet 0,6 - 0,8. Intervallet
er avrundet til nærmeste desimal i hver ende.
Grunnen til at man her får et intervall, er fordi det er usikkerhet knyttet til hvordan avkastningen på gjelden
samvarierer med markedsporteføljen. Den vanlige forenklende antagelsen ved slike beregninger er at
avkastningen på gjelden ikke har noen samvariasjon med markedsporteføljen, hvilket tilsvarer den nedre delen
av intervallet (1,25/2 avrundet til 0,6). Det er imidlertid ikke urimelig å se for seg at denne samvariasjonen faktisk
er positiv. I Norli (2017)11 ble det lagt til grunn en betaverdi for gjelden på 0,3 for norske vannkraftverk. Dersom
vi legger til grunn samme betaverdi for gjelden, får vi en egenkapitalbeta i underkant av 0,8 ((1,25+0,3)/2
avrundet til 0,8).

9

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/127844

10

http://www.nera.com/publications/archive/2010/the-cost-of-capital-for-merchant-power-generation--the-

example-o.html
11https://www.regjeringen.no/contentassets/eee491aa42f6465e87969ec892936898/norli_kapitaliseringsrente_vann

kraft.pdf
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2.2.3 Tilnærming #3: Analyse av prisdifferanse
Vi har estimert en «proxy» for betaverdien til NorthConnect basert på samvariasjon mellom historiske
prisdifferanser i spotprismarkedet for de to markedene og en bred europeisk børsindeks (FTSE Developed Europe
All Cap). Prisforskjellen mellom markedene er estimert time for time og aggregert opp til gjennomsnittlig
prisforskjell over døgnet. Våre regresjonsanalyse av data over femårsperioden oktober 2013 til oktober 2018
gir en korrelasjonskoffisient (ß𝒊 ) mellom utviklingen i prisdifferanse og børsindeksen på 0.7 (avrundet til
nærmeste desimal).
Resultatet er robust for inntektsvariasjon som stammer fra over overføringstap i kabelen12, samt om tidsperioden
er avgrenset til de siste fire år eller siste tre år. Resultatet er imidlertid sensitivt for endringer i nivået vi
aggregerer på. Vår vurdering er at de daglige variasjonene i differanse i spotpriser er den meste relevante med
hensyn til å måle samvariasjon fordi man unngår å lage gjennomsnitt som glatter ut de reelle svingningene. Vi
har også gjort sensitivitetsanalyser med børsindeksen for Oslo børs. Resultatene gir en betaverdi i samme
område. Disse resultatene er robuste for aggregering, men sensitive for avgrensing i tidsserien.
Sentrale forutsetninger for at denne analysen skal si noe den systematiske risikoen til NorthConnect, er for det
første at endringer i spotpriser er positivt korrelert med endringer i nåverdien til et aktivum som NorthConnect.
Den andre sentrale forutsetningen er at den historiske samvariasjonen mellom markedsporteføljen og spotpriser
er representativ for den fremtidige samvariasjonen. Vår vurdering er at begge disse forutsetningene er plausible.
Betaverdien til et børsnotert selskap gir informasjon om den systematiske risikoen til nåverdien av forventet
fremtidig inntektsstrøm. Spotprisen settes for en dag av gangen. Det er imidlertid en sterk sammenheng mellom
den kortsiktige utviklingen i spotmarkedene (day-ahead) og de langsiktige prisforventningene i markedet
(terminprisene). Den norske spotprisen påvirkes av produsentenes forventinger om fremtidig inntektsmuligheter
ettersom disse påvirker vannverdien i magasinverk. Disse elementene bidrar til å knytte den daglige
inntektsvariasjonen i en overføringskabel til forventingen om fremtidig inntekt.
Et annet spørsmål er hvorvidt de historiske prisene reflekterer den systematiske risikoen i spotmarkedet i
kabelens reguleringsperiode. Kraftmarkedene i Europa gjennomgår store endringer, noe som også vil påvirke
prisutviklingen. I kraftmarkedsanalyse 2018-2030 slår NVE blant annet fast at det fortsatt vil være prisnivået på
kull, gass og CO2 som vil være viktigst for prisdannelsen også det neste tiåret til tross for blant annet økende
fornybarandel. Selv om endringene i disse parameterne påvirker kraftprisene, forventer vi ikke at de vil endre
den systematiske risikoen til et kapellprosjekt betydelig, jf diskusjonen i kapittel 2.2.1.

2.2.4 Samlet vurdering systematisk risiko
Oppsummert gir de tre ulike tilnærmingene til vurdering av NorthConnects systematiske risiko følgende
resultater:
•

Tilnærming #1: Kabelen vil være eksponert for både positiv og negativ systematisk risiko. Samlet sett er
vår prinsipielle vurdering at betaverdien er positiv, men at eksponeringen vil være mindre enn ved å
holde markedsporteføljen. Dette tilsier en positiv betaverdi men med verdi under 1.

12

I timer hvor inntektene i kabelen er lavere enn overføringstapet vil det ikke være forretningsmessig lønnsomt å
overføre strøm via kabelen.
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•

Tilnærming #2. Basert på Ofgems bruk av kraftprodusenten Drax som en proxy for den systematiske
risikoen som regulerer inntektstaket til kabelen fra britisk side, tilsvarer det en betaverdi i intervallet 0,6
til 0,8 for den norskregulerte delen av NorthConnect.

•

Tilnærming #3. Analyse av samvariasjonen mellom prisdifferansen i spotmarkedet og en europeisk
børsindeks tilsier en verdi på forretningsbetaen på 0,7 (avrundet til nærmeste desimal).

Alle de tre analysene tilsier at NorthConnect har en betydelig eksponering mot systematisk risiko, men at
forretningsbetaverdien er under 1. Basert på resultatet fra de tre ulike analysene anbefaler vi å legge til grunn
en forretningsbeta på 0,7. Anslaget er konsistent med verdien vi fikk basert på analysen av prisdifferanser i
spotmarkedet over perioden oktober 2013 til oktober 2018. En betaverdi på 0,7 tilsvarer middelverdien i
intervallet basert på Drax som proxy for systematisk risiko. Sistnevnte innebærer at det også er konsistens med
avkastningskravet som ligger til grunn for inntektstaket i reguleringen på britisk side.
Forretningsbeta tilsvarer den systematiske risikoen et selskap ville vært eksponert for dersom det ikke har noen
lånefinansering (den systematiske risikoen er en stigende funksjon av andelen lånefinansering). Fordi det legges
til grunn at den norske delen av NorthConnect ikke lånefinansieres, vil forretningsbetaen og egenkapitalbetaen
i dette tilfellet være den samme.

2.3 Beregnet avkastningskrav for NorthConnect
Ved å anvende WACC-modellen og CAPM beregner vi at et rimelig avkastningskrav for NorthConnect vil være
7 prosent. Avkastningskravet er angitt før skatt og WACC-modellen er angitt i kapittel Feil! Fant ikke r
eferansekilden..

Tabell 2-1. Parameterverdi i beregnet avkastningskrav for NorthConnect før skatt

Parameter

Verdi

Risikofri realrente
Forventet prisvekst
Egenkapitalbeta
Markedspremie
Gjeldsandel
Skattesats
Nominelt avkastningskrav (før skatt)
Reelt avkastningskrav (før skatt)

1,5 %
2,0 %
0,7
5%
0%
22 %
9,0 %
7,0 %

Tabellen ovenfor viser parameterverdiene som er lagt til grunn i modellen. Vi har hovedsakelig basert oss på
samme kilder som er benyttet i vurdering av NVEs referanserente for nettselskaper. Risikofri realrente er antatt
å være 1,5 prosent og markedspremien 5 prosent fra og med januar 2019. Den forventede prisveksten har vi
imidlertid basert på det operative målet for pengepolitikken som tilsvarer en årlig prisvekst på 2 prosent13.
Bakgrunnen for at vi her avviker fra metoden brukt ved fastsettelse av NVEs referanserente er at vi har lagt til
grunn at parameterverdiene ligger fast for hele reguleringsperioden på 25 år. Vurdering av nivået på
egenkapitalbetaen er beskrevet i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. Gjeldsandelen på null er basert på s

13

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-03-02-305?q=pengepolitikk

MENON ECONOMICS

12

RAPPORT

Særlig viktig er det at det er stor nedsiderisiko, i motsetning til reguleringen på
britisk side som har et inntektsgulv, hvilket typisk er en utfordring for å få tilgang til gjeldsfinansiering.
Skattesatsen på 22 prosentpoeng er basert på Regjeringens forslag for 2019, hvilket er 1 prosentpoeng lavere
enn gjeldende sats.

I Damodarans14 vurdering av normalavkastningskrav for ulike bransjer varierer
nivået på gjennomsnittlig gjeldskostnad fra 4 til 8 prosent.

14http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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3 Vurdering av inntektstak
Den forventede avkastningen til investor vil i stor grad avhenge av reguleringsmodellen. Vi
presenterer her analyser av hvordan ulike regulatoriske valg vil påvirke forventet avkastning, for en
gitt underliggende (stokastisk) kontantstrøm.

3.1 Beskrivelse av metode
Vi har utarbeidet en regulatorisk modell i Excel. Modellen omsetter uregulerte inntekter til inntekter
etter regulering for ulike regulatoriske valg. Vi presenterer her de regulatoriske valgene modellen
tillater. Alle modellberegninger er før skatt.

3.1.1 Inngangsverdier
3.1.1.1

Flaskehalsinntekter

Fra NVE har vi mottatt modellberegninger av flaskehalsinntekter for tre ulike fremtidsscenarier fordelt på årene
2022, 2025, 2030 og 2040. For hvert scenario/modellår er det beregnet flaskehalsinntekter for 30 ulike værår.
Værårene dekker perioden fra 1981 til og med 2010 og innebærer at det i modellen er lagt inn vær (nedbør og
vind) som i det faktiske væråret. For et gitt scenario er værårene ment å representere variasjonen i inntekter
som skyldes vær. For et gitt scenario vil de ulike værårene gi ulike priser og dermed ulike flaskehalsinntekter.
Etter spesifikasjon fra NVE har vi interpolert flaskehalsinntektene lineært mellom de ulike modellårene for hvert
værår, for å få beregnede inntekter for alle driftsår. 15 Fra og med 2040 holdes inntektene konstant.

Tabell 2: Gjennomsnittlige flaskehalsinntekter i de ulike scenariene, for hvert modellår. Inntektene er gjennomsnittet over
de 30 værårene. Millioner 2018-kroner.

Scenarier
Modellår
Høy

2023

2025

2030

2040

Gjennomsnitt

446

398

361

365

392

Lav

344

309

191

225

267

Middels

429

385

245

279

335

Gjennomsnitt

406

364

266

289

331

3.1.1.2

Inntekter fra kapasitetsmarkedet

Fra NVE har vi mottatt antatte kapasitetmarkedsinntekter i tre ulike scenarier; lav, middels og høy. Inntektene
er antatt å være like hvert år for en valgt periode, for så å falle helt bort. Perioden er av NVE satt til de 15 årene
i våre modellberegninger. Vi har lagt til grunn at scenariene for kapasitetsmarkedet er uavhengige av scenariene
for flaskehalsinntektene.

15

Det vil for eksempel si at flaskehalsinntekten i året 2027 for væråret 1981 er en lineær kombinasjon av
flaskehalsinntekten i 2025 og 203 for væråret 1981. Det legges 3/5 vekt på 2025 og 2/5 vekt på 2030, da 2027-2025=2
og 2030-2027=3.
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Tabell 3: Årlige forventede inntekter fra kapasitetsmarkedet i tre ulike scenarier. Millioner 2018-kroner.

Scenario

Årlige kapasitetsmarkedsinntekter

Lav

0

Middels

95

Høy
3.1.1.3

275
Andre inntekter

Det er på nåværende tidspunkt usikkert om NorthConnect vil ha mulighet til å tilby kapasitet til andre markeder
enn spotmarkedet. Vi har derfor ikke inkludert noen estimater for dette i våre beregninger, noe som også er i
tråd med konsesjonssøknaden til NorthConnect. Vi har imidlertid inkludert en mulighet for å legge inn en tredje
inntektsstrøm i inntektsreguleringsmodellen om dette skulle endre seg før reguleringen fastsettes.
3.1.1.4

Kostnader

Fra NorthConnect har vi (via NVE) mottatt forventede kostnader. Kostnadene er spesifisert for henholdsvis
utviklingskostnader (DevEx), kapitalkostnader (CapEx) og driftskostnader (OpEx) og varierer fra år til år, alt etter
hvilken fase kabelen er i (utvikling, investering, drift). Kostnadene er oppgitt i euro, og de er derfor multiplisert
dem med gjeldende valutakurs, hentet fra Norges bank 2. november 2018, gitt ved 9,5. Som forklart, er kun
halvparten av kabelens økonomi underlagt norsk regulering.

Tabell 4: Kostnader for norsk side av kabelen, millioner 2018-kroner.

Post
DevEx
CapEx
OpEx

Sum
kostnader
120
8 964
1 356

Totalt

10 440

Periodisering
Før 2020
2020-2023
Fra og med
2024

3.1.2 Regulatoriske valg i modellen
Gjennom arbeidet har vi blitt enige med NVE om at modellen skal konsentrere seg om tre ulike frihetsgrader for
regulator: Det samlede inntektstaket, lengden på avregningsperioden og mulighet for å fremføre underskudd
mellom avregningsperioder.
3.1.2.1

Det samlede inntektstaket

Det samlede inntektstaket angis i 2018-kroner, og vil være det maksimalbeløpet eierne av kabelen får lov til å
tjene over reguleringsperioden på 25 år. Beløpet diskonteres ikke.
3.1.2.2

Avregningsperiodenes lengde

En kan enten telle inntekter mot inntektstaket samlet over hele reguleringsperioden på 25 år, eller dele opp
reguleringsperioden i ulike avregningsperioder. Et inntektstak på 25 000 millioner kroner kan for eksempel
stykkes opp i fem avregningsperioder à 5 år, hver med et inntektstak på 5 000 millioner kroner.
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I de tilfellene der avregningsperioden(e) er kortere enn reguleringsperioden, vil det være de kumulative
inntektene innad i avregningsperioden som vurderes opp mot periodens inntektstak. I eksemplet over med fem
perioder à 5 000 millioner kroner, vil altså inntekter over 5 000 millioner kroner i løpet av femårsperioden, bli
trukket inn av staten etter utløpt avregningsperiode.
3.1.2.3

Mulighet for fremføring av underskudd mellom avregningsperioder

Det siste regulatoriske valget i modellen er hvorvidt det skal tillates å fremføre eventuelle underskudd mellom
avregningsperiodene. I konkurransegrunnlaget peker NVE på hensynet om å ligge relativt tett opptil reguleringen
på britisk side. På britisk side opererer man både med et inntektstak, et inntektsgulv og femårige
avregningsperioder, se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. Dersom inntektene i løpet av en femårsperiode e
r mindre enn inntektsgulvet, vil eierne bli tilført inntekter fra myndighetene slik at inntektene i femårsperioden
tilsvarer inntektsgulvet.

3.1.3 Hva modellen beregner
3.1.3.1

Regulering av inntektene

Modellen er en stokastisk modell. Den fungerer slik at den først trekker scenario (høy/lav/middels). Deretter gjør
den en tilfeldig trekning av et historisk værår for hvert fremtidige driftsår. Scenariet ligger altså fast over hele
inntektsstrømmen, mens været varierer. I forståelse med NVE har vi lagt til grunn en uniform fordeling over de
ulike værårene, altså slik at alle værårene er like sannsynlige; sannsynligheten ligger fast over tid. I tillegg til
flaskehalsinntektene legges også inntekter fra kapasitetsmarkedet til, avhengig av det valgte scenariet for disse
inntektene. Ved så å trekke driftskostnadene fra inntektsstrømmen, får vi uregulerte nettoinntekter hvert år.
Disse danner grunnlaget for inntektsreguleringen.
Innenfor

avregningsperioden

beregnes

kumulative

inntekter.

Dersom

kumulative

inntekter

ved

avregningsperiodens slutt overstiger inntektstaket for inneværende avregningsperiode, blir overskytende
inntekter inndratt. Dette gjøres i avregningsperiodens siste driftsår. Det innebærer at eierne beholder beholder
eventuelle merinntekter frem til det siste året i avregningsperioden.
Dersom det er tillatt å fremføre underskudd mellom avregningsperioder, vil en negativ kumulativ inntekt ved
avregningsperiodens slutt trekkes videre som et negativt utgangspunkt for neste avregningsperiodes kumulative
inntekter.
Kabelens inntekter etter regulering beregnes ved å trekke de inntektene staten inndrar, fra de uregulerte
nettoinntektene. Slik får vi en regulert inntektsstrøm.
3.1.3.2

Beregning av avkastning

For disse kontantstrømmene beregner vi så både det udiskonterte overskuddet før og etter regulering, det
udiskonterte beløpet overført til staten, og internrenten både for den regulerte og den uregulerte
inntektsstrømmen. Internrenten er den renten som innebærer at kontantstrømmen har en nåverdi på null. En
internrente som er høyere enn avkastningskravet, innebærer at kabelen gir høyere avkastning enn
avkastningskravet, og vice versa.
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3.1.3.3

Aggregering over ulike trekninger

I modellen trekkes det 5 000 slike kontantstrømmer, og beregningene av nåverdi og internrente gjøres for hver
av disse kontantstrømmene. Dette oppsummeres i figurer. Vi beregner også gjennomsnittlige internrente,
medianinternrenten og maksimal internrente.
Ved å bruke en stokastisk modell, kan man for en gitt reguleringsmodell og under antakelsen om at
inntektsstrømmene og sannsynlighetene er korrekte, beregne hvor sannsynlig det er at kabelen vil oppnå det
beregnede avkastningskravet. Dersom den forventede avkastningen er høyere enn avkastningskravet, er det rom
for å innføre et inntektstak som senker den forventet avkasting til et nivå som er sammenfallende med
avkastningskravet. Dersom inntekstaket settes lavere enn dette, vil prosjektet isolert sett bli ulønnsomt.
Gitt de underliggende kontantstrømmene fra de 5000 tilfeldige trekningene av kontantstrømmer basert på NVEs
prognoser, har prosjektet en gjennomsnittlig internrente på -1,5 prosent før regulering. Den høyeste
avkastningen i en enkelt kontantstrøm tilsvarer en internrente på om lag +1,5 prosent. Sannsynligheten for
positiv internrente er kun på 24 prosent. Dersom man summerer det mest innbringene utfallet i hvert enkelt år
(hentet fra ulike kontantstrømmer), blir internrenten på 5,1 prosent. Dette er betydelig lavere enn
normalavkastningskravet på 7,0 prosent, noe som tilsier at det ikke er behov for et inntektstak, ihvertfall ikke for
å regulere den samlede inntektsstrømmen. I fravær av et effektivt inntektstak blir internrenten den samme med
og uten regulering, jfr Feil! Fant ikke referansekilden..

Figur 3-1 Beregning av internrenter med og uten inntektstak
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3.2 Effekten av ulike inntektstak
Målet med reguleringen er å sikre at kabelen bygges og drives effektivt, gitt at den er samfunnsøkonomisk
lønnsom, uten at det oppstår urimelige fordelingsvirkninger. Dette innebærer at kabelen bør reguleres slik at
eierne av kabelen forventer å få et «normalavkastningskrav» over kabelens levetid.
Innstramming av inntektstaket har en ikke-lineær effekt på kabelens forventede inntjening. Ved et inntektstak
som i utgangspunktet ligger på den forventede avkastningen før regulering, vil én krones økning i inntektstaket
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gi en relativt stor økning i forventet avkastning etter regulering. Etterhvert som inntektstaket økes, (altså at den
oransjestiplede linjen flyttes oppover i diagrammet i kapitel 1), havner man lenger ut i halen i
sannsynlighetsfordelingen, hvor det er mindre sannsynlig at kabelens inntekter vil ligge. En krones økning i
inntektstaket, når taket allerede er langt ute i sannsynlighetsfordelingen, vil derfor gi en mindre økning i
forventet avkastning etter regulering. Dette betyr igjen at inntektstaket da må heves mer, målt i kroner, for hvert
prosentpoengs man ønsker at kabeleierens avkastning skal øke. Uten et inntektsgulv til å løfte kabelens
forventede inntekter må derfor hensynet til at kabelen blir privatøkonomisk lønnsom, veies opp imot Stortingets
vedtak om at ekstraordinære inntekter skal tilfalle fellesskapet.

3.3 Effekten av ulike avregningsperioder
For et gitt inntektstak over kabelens 25-årige reguleringsperiode, vil de forventede overføringene til staten øke
jo flere avregningsperioder man deler reguleringsperioden inn i.
Dette kan illustreres ved å sammenligne to ytterpunkter, nemlig et daglig inntektstak, og et inntektstak som
strekker seg over hele reguleringsperioden på 25 år. Ved et daglig inntektstak vil inntektene avgrenses av taket
alle dager inntjeningen er høy, mens dager med lave inntekter ikke kan fremføres mot gode fremtidige
inntjeningsdager. Bare i en situasjon der alle dager gir inntjening lik, eller over, inntektstaket, vil forventet
inntjening være lik det samlede inntjeningstaket – dersom én eller flere dager faller under taket, vil man aldri
kunne hente inn igjen dette gjennom inntjening over taket i fremtiden. Forventet inntjening etter regulering vil
altså ligge vesentlig lavere enn taket når inntjeningen svinger over og under taket og avregningsperioden er på
daglig basis. Ved en avregningsperiode på 25 år vil dager med god og dårlig inntjening over tid jevne seg ut, og
man kan bruke inntektene på gode dager til å dekke opp for dager med lav inntekt. Ved lange avregningsperioder
vil dermed forventet inntjening etter regulering ligge vesentlig nærmere inntektstaket enn for korte
avregningsperioder.
Ettersom de modellerte flaskehalsinntektene viser at kabelen i noen år vil tjene lite, må derfor inntektstaket og
avregningsperiodene settes slik at man i tilstrekkelig grad tillater periodevis høye inntekter for at kabeleieren
skal kunne oppnå en avkastning som nærmer seg avkastningskravet. For at eieren skal oppnå samme forventede
avkastning, følger det at inntektstaket må settes høyere desto kortere avregningsperioder man ønsker.
Tilsvarende, dersom det er slik at de årlige flaskehalsinntektene jevnt over er fallende eller stigende over tid
tilsier det at avregningsperiodene bør være lengre, eller at inntektstaket må settes høyere, for å kunne oppnå
samme forventet inntekt som i et scenario uten en slik tidstrend.
Kortere og flere avregningsperioder innebærer imidlertid også en gevinst, i form av sterke insentiver til å drifte
kabelen gjennom hele reguleringsperioden. Dersom det settes én avregningsperiode på 25 år, og kabelen når
det samlede inntektstaket tidlig i reguleringsperioden, vil kabeleieren ikke ha økonomiske insentiver til å drifte
kabelen videre – en kan jo ikke lenger få ytterligere inntjening. Dette kan føre til økt nedetid for kabelen, for
eksempel ved at nødvendig vedlikehold og reparasjoner ikke gjennomføres. Ved å dele opp reguleringsperioden
i flere, uavhengige avregningsperioder, vil en viss andel av kabeleierens inntekter måtte tjenes inn mot slutten
av reguleringsperioden, og insentivene til å holde kabelen i drift er derfor tilstede gjennom hele
reguleringsperioden.

3.4 Effekten av å tillate fremføring av underskudd
Stortinget har vedtatt at det i motsetning til på britisk side ikke skal tilbys et inntektsgulv i den norske
reguleringen. En risikerer da at kabeleieren støter på inntektstaket i gode perioder, og i så fall må gi fra seg
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inntekter, uten at en blir støttet av inntektsgulvet dersom inntektene blir lave i dårlige perioder. Dersom det er
tilstrekkelig sannsynlig at slike dårlige perioder vil inntreffe, vil det kunne være nødvendig å sette inntektstaket
svært høyt, for å sikre en tilstrekkelig forventet avkastning.
For å bøte på dette, har vi i modellen vår lagt inn en mulighet for å tillate fremføring av underskudd mellom
avregningsperiodene. Det vil si at dersom kabeleieren i en dårlig periode går med underskudd, tillates dette
underskuddet å trekkes med inn i neste avregningsperiode, slik at det isolert sett må høyere inntekter til i neste
periode før inntektstaket nås. Dette vil ikke representere et inntektsgulv, men snarere en hybrid mellom kortere
avregningsperioder uten fremføring av underskudd og én lang avregningsperiode lik reguleringsperioden, der
alle underskudd trekkes videre, og kun den kumulative inntekten over 25 år telles mot taket.
Ingen av de modellerte flaskehalsinntektene vi har mottatt fra NVE innebærer perioder med driftsunderskudd.
Effekten av å tillate fremføring av underskudd fremstår derfor som liten.
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4 Vurdering av inntektstak og sammenligning med andre
reguleringsmodeller
4.1 Sammenligning mot NVEs regulering av nettselskaper
Inntektsreguleringen av nettselskapene og inntektsreguleringen av NorthConnect (slik det er lagt til grunn at den
vil utformes i denne rapporten) har til felles at de begge anvender WACC-modellen og CAPM til å beregne et
avkastningskrav. Dette avkastningskravet står sentralt i begge reguleringsmodeller, henholdsvis referanserenten
for nettselskapene og inntektstaket for NorthConnect. I beregningen av avkastningskravet til NorthConnect (se
kapittel 2.3) har vi, der det ikke er noen økonomisk grunn til at de skal være forskjellig, lagt til grunn de samme
parameterverdiene som det som ligger til grunn for beregningen av referanserenten for nettselskapene.
Utover dette er inntektsreguleringen av nettselskapene grunnleggende forskjellig fra den eventuelle
reguleringen av NorthConnect. Forenklet fremstilt bestemmer i praksis NVEs referanserente prisen for
nettjenester gjennom å sette nivået for hvor mye nettselskapene kan viderefakturere brukerne av nettet for sine
kostnader. Nettselskapene har i praksis relativt lite usikkerhet knyttet til sin avkastning da de både har et gulv og
et tak avhengig som avhenger av hvor effektivt de investerer. For NorthConnect vil prisene bestemmes av
markedet, mens reguleringen setter et tak på hvor mye selskapet kan tjene. Usikkerheten knyttet til
NorthConnects inntekter er derfor betydelig større. Dette gjenspeiles også i vurderingen av den systematiske
risikoen til de to prosjektene, da nettselskapene har en betydelig lavere vurdering av nivået på forretningsbetaen
(om lag 0,3) sett opp mot vår vurdering av NorthConnect på 0,7.

4.2

Sammenligning med Ofgems regulering på britisk side

Fra britisk side har Ofgem innført et såkalt cap and floor-regime i inntektsreguleringen av utenlandskabler
tilknyttet Storbritannia. I korte trekk er det i den britiske reguleringen innført et gulv som sikrer eierne av kabelen
en minimumsinntekt uavhengig av de faktiske flaskehalsinntektene. Dette gulvet på inntektene tilsvarer en rente
som gjør det mulig å håndtere gjeldsbetingelser. Den britiske reguleringen har også et inntektstak. Nivået på
taket settes med utgangspunkt i egenkapitalkostnaden til et selskap med tilsvarende systematisk risiko som det
britiske kraftselskapet Drax, gitt en belåningsgrad på 50 prosent. Taket er altså ikke beregnet basert på en vekting
mellom egenkapital og gjeldsfinansiering. I henhold til tabell 8.5 i CEPA (2018) 16 tilsvarer dette et inntektstak før
skatt på mellom 10,4 og 12,6 prosent årlig avkastning justert for konsumprisvekst. I tillegg er det i den britiske
modellen innført et eget inntektsregime under byggingsfasen som sørger for at prosjektet har likviditet til å
håndtere finansieringskostnadene i fasen før inntektene begynner å påløpe.
I den norske reguleringsmodellen er det også et inntektstak, mens Stortinget har vedtatt at det ikke skal være
noe inntektsgulv. Dette er en vesensforskjell mellom reguleringsmodellene. Ettersom den norske modellen
således har en svakere risikoavlastning enn den britiske vil man derfor forvente, alt annet likt, at inntektstaket
settes høyere i den norske modellen. Reguleringen på britisk side gir et tak på mellom 10,4 og 12,6 prosent i årlig
avkastning før skatt.
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4.3 Vurdering av rimelig nivå på inntektstak i regulering av NorthConnect
Legger man NVEs inntektsprognoser til grunn som utfallsrommet for kabelens inntekter, vil det ikke være behov
for noe inntektstak. Dette følger av at inntektsprognosene tilsier at den forventede avkastning til kabelen vil
være vesentlig lavere enn det beregnede normalavkastningskrav på 7,0 prosent. Selv den høyeste mulige
inntekten basert på inntektsprognosene over 25 år, gir en internrente på kun 5,1 prosent.
Inntektsstrømmene, slik de er modellert av NVE, tilsier at inntektene ikke vil bli veldig høye. Eieren kan imidlertid
velge å investere, gitt at konsesjon innvilges. Det er stor usikkerhet knyttet til den langsiktige utviklingen i
kraftmarkedet, og prisutviklingen kan bli annerledes enn den som er lagt til grunn av NVE.
Stortinget har vedtatt at ekstraordinære inntekter fra utenlandsforbindelser eid og drevet av andre aktører enn
den systemansvarlige, skal tilfalle felleskapet. Det er imidlertid ikke åpenbart hva som definerer ekstraordinære
inntekter. For at en investor skal være villig til å investere, må det også være en sjanse for overskudd dersom det
også er risiko for underskudd. At en kabel faktisk ender opp med å gi høye inntekter, er derfor ikke det samme
som at inntektene er ekstraordinært høye, dersom muligheten for høye inntekter over avkastningskravet
kompenserer for risikoen for lave inntekter under avkastningskravet.
I en situasjon der kabelens forventede inntekter er lave, forstår vi Stortingets vedtak som et ønske om en
forsikring, slik at også forbrukerne vil komme godt ut i et «usannsynlig» tilfelle med særlig høye inntekter for
kabeleieren. Spørsmålet blir da hvordan en slik inntektsregulering bør utformes for å oppfylle et slikt
forsikringshensyn, samtidig som en sikrer at inntektsreguleringen i minst mulig grad står i veien for
investeringsbeslutningen dersom det først er innvilget konsesjon.
I anbefalingen av inntektstak har vi lagt vekt på NVEs ønske i konkurransegrunnlaget om i størst mulig grad å
harmonisere reguleringen på norsk side med reguleringen på britisk side. I en situasjon der forventet inntjening
er lavere enn avkastningskravet, bør inntektstaket settes så høyt at det har liten innvirkning på kabelens
forventede inntjening. I så fall vil heller ikke valg av avregningsperiode ha store konsekvenser for kabelens
forventede inntekter.17 På basis av hensynet til størst grad av harmonisering med reguleringen på britisk side
anbefaler vi derfor avregningsperioder på fem år – det vil si at det samlede inntektstaket deles inn i fem like
inntektstak, gjeldende for hver sin femårige periode.
Når det gjelder inntektstakets størrelse, gir ikke inntektsprognosene fra NVE oss hjelp til å vurdere dette – de gir,
som nevnt en inntjening som ligger vesentlig under normalavkastningskravet vi har beregnet. Det er derfor ikke
mulig å beregne seg fram til hva nivået på inntektstaket bør være, og vi baserer oss i stedet på en skjønnsmessig
resonnering. Fraværet av et inntektsgulv på norsk side, tilsier at risikoen for kabeleieren er større på norsk enn
på britisk side, og at inntektstaket på norsk side derfor bør ligge noe høyere enn på britisk side. I tillegg er det
viktig at inntektstaket settes tilstrekkelig høyt til at det er lite sannsynlig at taket påvirker kabelens forventede
inntjening, som allerede er lav. Vår vurdering er at det er få gevinster ved å heve taket utover de maksimale 12,6
prosent som er satt på britisk side. For å ivareta Stortingets vedtak om at ekstraordinære inntekter skal tilfalle
felleskapet, anbefaler vi derfor at inntektstaket ikke settes høyere enn 14,0 prosent. Dette tilsvarer det dobbelte

17

Inntektsprognosene fra NVE tilsier en fallende trend i inntekter over tid. Hvis denne trenden er markant, vil kortere
avregningsperioder gi lavere forventet inntjening etter regulering, enn lengre avregningsperioder. Dette taler for lengre
avregningsperioder. Samtidig gir lange avregningsperioder svakere garantier for at kabeleiere ikke får høy avkastning
etter regulering, se kapittel 3.1.2.2. Dette gjelder imidlertid kun dersom kabelens inntekter forventes å nå taket i noen
perioder. Dersom inntektstaket uansett settes så høyt at det inntektene ikke forventes å treffe taket, vil likevel ikke
tidsprofilen til inntektene påvirke forventet avkastning etter regulering.
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av det beregnede avkastningskravet, og er noe høyere enn på britisk side, for å kompensere for det manglende
inntektsgulvet på norsk side. Vi har imidlertid få kvantitative argumenter for å underbygge denne anbefalingen,
da dette ligger langt utenfor utfallsrommet i de inntektsprognosene vi har fått fra NVE.
Gitt foreliggende kostnadsestimater, og at inntektene fordeler seg likt utover hvert av årene, tilsvarer en
maksimal årlig avkastning på 14 prosent et samlet tak på 42,8 milliarder kroner, et femårig tak på 8,6 milliarder
kroner, eller i gjennomsnitt 1,7 milliarder per år. Vi understreker igjen at de inntektsprognosene vi har fått fra
NVE tilsier en gjennomsnittlig årlig avkastning på cirka minus 1 prosent, og at det beste mulige utfallet blant de
prognosene vi har fått fra NVE, kun tilsier en årlig avkastning på 5,1 prosent. Hvis disse stemmer, er det altså lite
som tyder på at den faktiske avkastningen kommer i nærheten av 14 prosent.
Videre anbefaler vi at man tillater fremføring av underskudd mellom avregningsperiodene. Dersom
utenlandskabelen anses å være samfunnsøkonomisk lønnsom, slik at man ønsker å gi konsesjon, bør
reguleringen i minst mulig grad svekke insentivene til å investere. Ved å tillate fremføring av underskudd, vil
kabeleieren i størst mulig grad få mulighet til å benytte gode inntektsår til å dekke opp for svakere inntektsår,
samtidig som inntektstaket forsikrer norske forbrukere mot at kabeleieren får ekstraordinært høye inntekter.
Dette sikrer imidlertid ikke kabeleieren mot en situasjon med svært høye inntekter tidlig i reguleringsperioden,
og svært svake inntekter senere. Dersom et slikt scenario skal være styrende for reguleringen, bør man heller
vurdere lengre avregningsperioder.
Avslutningsvis vil vi presisere at vurderingen av den norske reguleringen av NorthConnect er gjort uavhengig av
eierskap til kabelen. Dersom eieren av kabelen har andre inntekter som følge av at kabelen blir realisert, for
eksempel knyttet til høyere kraftpriser, vil denne eieren kunne vurdere både risiko og inntekter fra prosjektet
annerledes. Nærmere vurderinger av dette har falt utenfor vårt mandat fra NVE.
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