Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2019
Denne veiledningen presenterer hvilke data fra den økonomiske og tekniske rapporteringen (eRapp)
som benyttes til fastsettelse av inntektsramme for 2019.
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet1 beskriver hvordan beregningsgrunnlaget for inntektsrammene
skal fastsettes.
Her forklarer vi hvor de ulike dataene er hentet fra, og hva de brukes til. Vi bruker skjermbilder fra
eRapp for å illustrere hvor størrelsene er hentet fra. Disse skjermbildene er kun eksempler, og
gjenspeiler ikke verdier RME har registrert for et selskap.
Vi ser først på kostnadene som inngår i selskapenes kostnadsgrunnlag. Vi ser deretter på variablene
som inngår i fastsettelse av kostnadsnorm. Geografiske rammebetingelser og tekniske verdier fra TEK
er ikke omtalt i denne veiledningen.

1. Data som skal inngå i kostnadsgrunnlaget
Vi baserer selskapenes kostnadsgrunnlag for 2019 på deres egne drifts- og vedlikeholdskostnader,
avskrivninger, bokførte verdier på nettkapital per 31.12, nettap, utbetalinger for svært langvarige
avbrudd og faktiske KILE-beløp fra regnskapsåret 2017, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet §
8-1.
1.1 Resultatskjema og note 13: Drifts- og vedlikeholdskostnader og avskrivninger
Resultatskjemaet i eRapp inneholder de kostnadspostene som legges til grunn når selskapets drifts- og
vedlikeholdskostnader og avskrivninger skal beregnes. Fra og med inntektsrammene for 2016 skal vi
benytte årlige observasjoner av lønn, mens inflasjonsjusterte pensjonskostnader inngår som et
gjennomsnitt over flere år. Lønn og pensjoner hentes derfor fra note 13.
Informasjonen som benyttes fra resultatskjemaet er markert i bildet under:
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Post 391 (andre driftsinntekter) trekkes fra kostnadsgrunnlaget både i inntektsrammeberegningen og i
grunnlaget for de sammenlignende analysene.
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Lønn og pensjonskostnader henter vi fra note 13, som vist under:

Lønnskostnadene som inngår i drifts- og vedlikeholdskostnadene blir dermed:
Lønn og andre personalkostnader ekskl. pensjon periodisert
- Herav aktivering av egne lønnskostnader
+ Pensjonskostnader periodisert
+ Pensjonskostnader (estimatavvik) ført mot egenkapital
+ Pensjonskostnader (implementering) ført mot egenkapital
De tre siste kostnadselementene er ikke årlige observasjoner, men et gjennomsnitt over de siste fem
årene. Som foreslått i høringsdokument 4/2015 er observasjonene for pensjonskostnader for årene
2010-2013 erstattet med et gjennomsnitt over årene 2007-2013.
1.2 Balanseskjemaet: Avkastningsgrunnlaget
Vi bruker opplysninger fra balanseskjemaet til å bestemme selskapenes avkastningsgrunnlag. I
skjermbildet under viser vi hvilke poster som inngår i avkastningsgrunnlaget. Vi summerer de
merkede postene, og legger til 1 prosent for arbeidskapital jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet §
8-1 bokstav c.
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1.3 Note 11: Nettap
Informasjon om det fysiske nettapet henter vi fra note 11. Tapet multipliseres med en referansepris på
kraft for å beregne nettapskostnaden som inkluderes i kostnadsgrunnlaget, jf. forskrift om kontroll av
nettvirksomhet § 8-4.
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1.4 Vedlegg K: KILE
KILE-beløpene henter vi fra vedlegg K. Noen selskaper har også korrigert ordinær KILE. KILEbeløpet som brukes i kostnadsgrunnlaget er «Sum KILE» i bildet nedenfor, fratrukket eventuell
«Korrigert ordinær KILE».
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KILE fra individuelle avtaler og kostnader ved svært langvarige avbrudd er ikke inkludert i faktisk
KILE. «Sum svært langvarige avbrudd» kommer inn i kostnadsgrunnlaget gjennom note 14, «Andre
driftskostnader», som overføres til post 600 i resultatskjema.
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2 Data som inngår i beregning av kostnadsnormen
2.1 Note 17B: Tilskuddsfinansierte anlegg
Kostnader knyttet til tilskudds-/anleggsbidragsfinansiert kapital inngår ikke i kostnadsgrunnlaget, men
inngår i de sammenlignende analysene. Under viser vi skjermbilde fra note 17B, hvor vi har markert
hvilke data som brukes:
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2.2 Note 1.5: Antall abonnementer
Antall abonnenter brukes som en oppgave i modellen for lokalt distribusjonsnett. Informasjon om
dette henter vi fra note 1.5 i eRapp. Vi presiserer at det er antall aktive abonnementer per 31.12 som
skal være rapportert i denne noten.
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2.3 Vedlegg H: Antall km nett og antall stasjoner med fordelingstransformatorer
Sum km høyspent nett og antall stasjoner med fordelingstransformatorer pr. 31.12. brukes som
oppgaver i modellen for lokalt distribusjonsnett. Verdiene henter vi fra vedlegg H. Vi benytter også
verdiene fra vedlegg H til å beregne andel sjøkabel og jordkabel, som vi benytter i
rammevilkårskorrigeringen (trinn 2).
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3 Data som ikke inngår i de sammenlignende analysene
3.1 Vedlegg M: Utredningsansvar og KDS
Summen av merkostnader vedrørende utredningsansvar og merkostnader vedrørende KDSfunksjonen blir trukket fra totalkostnadene som inngår i de sammenlignende analysene for
regionalnettet.
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