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Vi har sakte, men sikkert fått gehør 
for vår argumentasjon 
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Vår innsats for bedre vilkår gir resultater 

•  Nettpolitikk har kommet på dagsorden (Stortingets behandling 
av ot.prp.nr.62) 

•  En erkjennelse av at et velfungerende nett er en forutsetning 
for å kunne ta hånd om ny fornybar kraft og sikker levering 

•  AE Nett samarbeider om bedre rammebetingelser – de ti 
største nettselskapene, med 70% av kundene, har ”talt med 
en tunge” : 

•  OED har bedt NVE gjennomføre en utredning av den 
samlede reguleringen av nettselskapene 

•  OED har igangsatt en ekstern vurdering av 
reguleringen 



NVEs tilsvar om regulering 

•  NVE mener at den økonomiske reguleringen av 
nettselskapene fungerer tilfredsstillende 

 ”NVE mener at når man ser alle reguleringene samlet, 
bidrar disse til å sikre en samfunnsmessig rasjonell 
utvikling av energisystemet. Den økonomiske reguleringen 
gir nettselskapene gode insentiver til å gjøre de riktige 
avveiningene …….” 

•  AE Nett m.fl. mener at insentivene til å investere i 
nettet er svært mangelfulle og preget av liten 
forutsigbarhet  



Dagens modell 
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Andre aktuelle tema på den politiske 
dagsorden 

1)  Endringer i energiloven fra 1.1.2010 

2)  Regjeringen ”bestilte” utredning om utjevning av 
nettleien – NVE har levert svar 

3)  Forskrift om kompetanse og bemanning i 
nettselskap 

4)  Ny anbudsrunde for leveranse av 
montasjetjenester fra 1.1.2011 



1) Endring i energiloven 1.1.2010 

•  Nettselskapene ble gitt tilknytningsplikt for ny 
produksjon på alle nettnivå 

•  Fortsatt uavklart hva dette vil bety mht å finansiere de 
anlegg som må bygges i henhold til plikten 

•  De fleste nettselskap har oppfattet tilknytningsplikten som 
en del av samfunnskontrakten (en formalisering) 

•  Konsesjonsplikt utvidet til å omfatte bygge, eie og 
drive elektriske anlegg 



2) Regjeringens ”bestilling”...  

I Soria Moria II ba regjeringen NVE utrede 

•  utjevning av nettleien for strøm over hele landet 

Økt utbygging av fornybar energi forutsetter 
mer nett$



•  Utvidelse av sentralnettet 

•  Formålet er enhetlig tariffering av et større område 

•  NVE anbefaler at sentralnettsordningen utvides til 
også å omfatte dagens regionalnett 

•  Nettinvesteringer fordeles på flere enn uttakskunder 
regionalt 

•  NVE fremholder at eierskap ikke er et tema 

2) ...NVE svarer: antall nettnivå 



•  Formålet er tariffutjevning 

•  NVE anbefaler ikke å innføre nasjonale tariffer 

•  For å oppnå utjevning av tariffen anbefaler NVE å 
utvide dagens tariffstøtteordning 

2) ...NVE svarer: nasjonal nettariff 



•  NVE anbefaler at muligheten til å kreve inn 
anleggsbidrag utvides 

•  Viktig prissignal om kostnader ved etableringen, hvor det er 
mest lønnsomt å etablere seg, hvilke prosjekter som er mest 
lønnsomme, samt hvorvidt etableringen er samfunnsmessig 
lønnsom 

•  Redusert mulighet til å kreve anleggsbidrag bidrar til at man 
fjerner seg fra målsettingen om at tariffene skal bidra til en 
effektiv utnyttelse og utvikling av nettet 

2) ...NVE svarer: anleggsbidrag 



Hva NVE burde ha svarte på:  
Dagens nettstruktur 

•  NVE går ikke inn i det forhold som er den 
grunnleggende årsak til variasjonen i 
tariffer:  

•  En ikke-rasjonell struktur med 155 
nettselskap 

•  En økonomisk regulering som gir disinsentiv 
til strukturrasjonalisering 



3) Forskrift om krav til kompetanse  

•  En forskrift på et overordnet nivå er sterkt å 
foretrekke fremfor detaljerte bestemmelser 

•  Detaljerte bestemmelser vil være med å ødelegge 
markedsgrunnlaget for entreprenørene 

•  Små nettselskap vil bli hardt rammet 

•  Høringsrunde avsluttet 

 Forskriften vil gi store begrensninger for nettbransjen 
til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig/
rasjonell måte* 
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4) Ny konkurranseutsetting i 2010 

•  Konkurranseutsatt 6 
områder (se kart) 

•  Kontraktsverdi ca 1 
mrd kr over 6 år  

•  Kvalifiserte tilbydere gir 
tilbud innen 26. mars 

•  Oppstart 1.1.2011 

•  Ingen kan få alle 
områder 

Agdermodellen P1 



Takk for oppmerksomheten. 

Erik Boysen 
Konserdirektør Nett 

www.aenett.no 



Finansieringsbidrag som funksjon 
av bunnfradrag 
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