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Forslag om endringer i fastsettelse av inntektsrammen til Statnett

Høringsuttalelse fra Nelfo
Nelfo viser til RME Høringsdokument nr. 4/2020 som inneholder forslag til endringer i
fastsettelse av inntektsrammen til Statnett. I det nedenstående gir vi våre kommentarer til
endringsforslagene.
Nelfo er generelt meget positive til RMEs forslag. Vi har i mange år vært bekymret over
kostnadsutviklingen i sentralnettet, der vi har observert en betydelig økt nettleie for alle brukere
av sentralnettet (og indirekte kunder i underliggende nett). I høringsdokumentet viser RME til
flere studier og egne analyser som dokumenterer en tydelig negativ produktivitetsutvikling hos
Statnett. Utviklingen i sentralnettstariffen, samt de økonomiske insentivene som ligger i dagens
økonomiske regulering av Statnett, underbygger den generelle oppfatningen om en for lav
produktivitetsutvikling. Statnett har i dag noe som ligner en ren avkastningsregulering. Når
Statnett samtidig har tilgang til rimelig fremmedkapital, skapes disinsentiver til effektiv
nettutvikling. Jo mer Statnett overinvesterer i nettet, dess bedre vil avkastningen til selskapet
kunne bli. Med slike økonomiske rammer, er det god grunn til å frykte at den negative
produktivitetsutviklingen vil fortsette.
Utfordringen med å innføre rammer som stimulerer til rasjonell drift for Statnett er mangelen på
et godt sammenligningsgrunnlag for beregningen av en kostnadsnorm. Den foreslåtte løsningen
er at Statnetts kostnadsnorm baseres på selskapets historiske kostnader ved bruk av en femårig
rullerende front med to års tidsforsinkelse. Nelfo støtter denne tilnærmingen. Vi skulle gjerne
sett et forslag til fastsettelse av kostnads-norm basert på kostnadsutviklingen hos andre TSOer,
men innser at det er mange forhold som gjør det til en komplisert og lite treffsikker tilnærming.
Således mener vi en tilnærming der Statnett måles mot seg selv kan fungere godt. Det aller
viktigste er at det så raskt som mulig etableres insentiver til kostnadseffektivitet, og det gjør den
foreslåtte modellen.
RME foreslår også etableringen av et produktivitetskrav på 1,5 prosent av kostnadsnormen for å
fange opp både forventet produktivitetsutvikling og påvist ineffektivitet i den femårige perioden
vi måler selskapet mot. Nelfo støtter etableringen av et produktivitetskrav, men vi anser 1,5 %
for å være altfor lavt. Statnett har til nå hatt få insentiver til kostnadseffektivitet, noe som gir
grunn til å tro at det er store effektivitetsgevinster som kan høstes både på kort og lang sikt. Vi
anbefaler derfor at effektivitetskravet økes til 2,5 % i de første 5 årene etter innføringen av ny
metode for beregning av kostnadsnorm.

I motsetning til anbefalingene fra THEMA Consulting Group, foreslår RME å ikke inkludere
kostnadene knyttet til utøvelsen av systemansvaret i effektivitetsanalysen for beregning av
kostnadsnorm. Hovedårsaken oppgis å være de forventede sprangene i disse kostnadene de
neste årene, blant annet som følge av at NordLink og NSL kommer i drift. Nelfo mener likevel
at kostnadene knyttet til utøvelsen av systemansvaret bør inkluderes i effektivitetsanalysene. For
oss er det viktig at det også gis insentiver til mer effektivt innkjøp av reserver og
spesialregulering. Det påhviler Statnett et stort ansvar å legge til rette for et velfungerende og
effektivt marked for kjøp av balansetjenester, slik at vi til enhver tid evner å ta i bruk de aller
rimeligste ressursene i kraftsystemet. Eventuelle sprang i kostnadene kan etter vår mening
aksepteres, og over tid vil disse bli plukket opp av kostnadsnormen.
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