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Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme
Denne rettleiinga skildrar kva for data frå den økonomiske og tekniske rapporteringa (eRapp) som blir
brukt til fastsetting av inntektsramme for nettselskapa for 2014.
Korleis berekningsgrunnlaget for inntektsrammene skal fastsettes går fram av forskrift av 11.3.1999 nr
302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskrifta).
I rettleiinga forklarer vi kor dataa er henta frå og kva dei skal brukast til. Mellom anna brukas
skjermbildar for å illustrere kor i eRapp størrelsane er henta frå. Disse skjermbilda er bare eksemplar,
og reflekterer ikkje verdiane NVE har registrert for selskapet.
Vi begynner med å sjå på kostnadene som skal inngå i kostnadsgrunnlaget til selskapet. Under dette
punktet vil også tall som inngår i berekninga av tillegg for investeringar beskrives, jf.
kontrollforskrifta § 8-5.
Deretter skildrar vi variablar som inngår i fastsetting av kostnadsnorm. Variablar på geografiske
rammevilkår og frå TEK blir ikkje omtala i dette notatet.

Kontaktpersonar for spørsmål til berekningsgrunnlaget:
Roar Amundsveen, tlf: 22 95 98 22, e-post: roam@nve.no
Hilde Marit Kvile, tlf: 22 95 91 28, e-post: hkv@nve.no
Kjersti Vøllestad, tlf: 22 95 94 65, e-post: kjv@nve.no

Side 2

Kostnader som skal inngå i kostnadsgrunnlaget til inntektsramma for
selskapet
Selskapets kostnadsgrunnlag for 2014 skal fastsettes med utgangspunkt i selskapets inflasjonsjusterte
drifts- og vedlikehaldskostnader, avskrivingar, bokført verdi på nettkapital per 31.12, nettap,
utbetalingar for svært langvarige avbrot og faktiske KILE-beløp frå regnskapsåret 2012, jf.
kontrollforskrifta § 8-1.
Kostnader henta frå resultatskjemaet i eRapp
Frå resultatskjemaet i eRapp finn vi kostnadspostene som blir lagt til grunn når selskapets drifts- og
vedlikehaldskostnader og avskrivingar på investert kapital blir berekna. Informasjonen som er markert
i bildet under blir brukt til dette.
Resultatskjema

Eksempel frå eRapp

Post 391, andre driftsinntekter, blir trekt frå kostnadsgrunnlaget både i inntektsrammeberekninga og i
grunnlaget for dei samanliknande analysane.

Side 3

Informasjon frå balanseskjemaet i eRapp
Frå balanseskjemaet i eRapp vil informasjon som er markert i bildet under bli brukt.
Balanseskjema

Eksempel frå eRapp

Opplysningane frå balanseskjemaet brukt til å bestemme selskapets avkastningsgrunnlag. Selskapets
avkastningsgrunnlag finner vi gjennom å summere dei markerte postane, og deretter legge til 1 % for
arbeidskapital, jf. kontrollforskrifta § 8-1 bokstav c.
Informasjon frå noter og vedlegg i eRapp
Nettap
Informasjon om det fysiske nettapet hentes frå note 11 i eRapp.
Note 11

Eksempel fra eRapp

Side 4

Det fysiske nettapet multipliserast med referanseprisen på kraft for å finne nettapskostnaden som
inngår i kostnadsgrunnlaget, jf. kontrollforskrifta § 8-4.
KILE-beløp
KILE-beløpa blir henta frå vedlegg K i eRapp. Noen selskap har fått korrigert ordinær KILE. KILEbeløpet som blir brukt i kostnadsgrunnlaget er dermed Sum KILE i bildet nedanfor, og eventuell
korrigert ordinær KILE blir trekt frå.
Vedlegg K.1. fra eRapp

÷

Eksempel frå eRapp

KILE frå individuelle avtaler og kostnader ved svært langvarige avbrot er ikkje inkludert i faktisk
KILE. Vedlegg K.2. Individuelle avtaler og vedlegg K.3. Betalingar ved vært langvarige avbrot kjem
inn i kostnadsgrunnlaget gjennom note 14 Andre driftskostnader som blir overført til post 600 i
resultatskjema.
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Vedlegg K.3. frå eRapp

Data som inngår i kostnadsnorma
Input-variablar
Anlegg finansiert ved tilskott/anleggsbidrag, note 17 B
Kostnader i knytte til kapital finansiert ved tilskott/anleggsbidrag inngår ikkje i kostnadsgrunnlaget til
selskapet. Disse kapitalkostnadene inngår i kostnadene som inngår i dei samanliknande analysane. Frå
note 17 B er informasjon som blir brukt i dei samanliknande analysane markert ut med sirkel.

Side 6

Note 17 B

Eksempel frå eRapp

Nettap
Kostnadene ved nettap inngår i dei samanliknande analysane for distribusjonsnett, men ikkje i
analysane for i regionalnett. Informasjon om det fysiske nettapet blir henta frå note 11 i eRapp. Det
fysiske nettapet multipliserast med systemprisen på kraft slik den kjem fram hos NordPool.
KILE
KILE blir henta frå vedlegg K på same måte som for kostnadsgrunnlaget.

Output-variabler i dei samanliknande analysane
Sum abonnement
Sum abonnement blir henta frå note 4.4 A i eRapp

Side 7

Note 4.4A

Eksempel frå eRapp

NVE presiserer at det er sum aktive abonnement per 31.12.2011 som skal rapporterast i note 4.4 A i
eRapp. Anna enn dette er å rekne som feilrapportering.
Sum km nett og sum stasjoner med fordelingstransformatorer
Sum km høgspent nett og sum stasjoner med fordelingstransformatorer pr. 31.12.2011 blir henta frå
vedlegg H i eRapp.

Side 8

Vedlegg H

Eksempel frå eRapp

Desse variablane blir brukt i analysane til å uttrykke utstrekninga på selskapets nett. I tillegg nyttar
NVE jordkabelandel og sjøkabelandel som variablar i trinn 2, rammevilkårskorrigeringa. Desse reknar
vi også ut frå rapportering av høgspentnettet i vedlegg H.

Side 9

Kostnader som ikkje inngår i dei samanliknande analysane
Vedlegg M

Summen av meirkostnader i samband med utredningsansvar og meirkostnader i samband KDSfunksjonen blir trekt frå totalkostnadene som inngår i dei samanliknande analysane for regional- og
sentralnettet.

