Rammebetingelser for nett!
• Oppfølging og status i saken vedr. anleggsbidrag/ bunnfradraget for
tilkobling til nett. !
• Redegjørelse for kommunenes handlingsrom i relevante nasjonale
prosesser (ved AU)!
• Arbeid med rammebetingelser i Agder Energi. Gjennomgang av aktuelle
utfordringer og pågående arbeid (ved AE). !

Nettvirksomhet!
• Nettselskapene har monopol på tilknytning i sine områder.
Virksomheten er strengt regulert gjennom energilov og tilhørende
forskrifter.!
• Formålet med reguleringen er å å sikre at produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en
samfunnsmessig rasjonell måte. !
• I tillegg angir energilovforskriften § 4-1 en spesifikk
formålsbestemmelse for omsetningskonsesjonsordningen, herunder
den økonomiske reguleringen.!
• Den økonomiske reguleringen skal bidra til å sikre en samfunnsmessig
rasjonell nettvirksomhet gjennom å legge til rette for en effektiv drift,
utnyttelse og utvikling av elektrisitetsnettet.!

Rammebetingelser nett!
Rammevilkår, sentrale momenter (kjente begreper): !
Tilknytningsplikt!
Investeringsplikt!
Anleggsbidrag (-bunnfradrag) !
Nettregimet (inntektssystemet og inntektsrammene for
nettselskapene, fastsettes av NVE)!
Rammevilkår kan være både en driver og en hemmer… !
Gir
-

følger for: !
ulike datterselskap i Agder Energi!
morselskapet – Agder Energi AS!
kommunene som eiere!
utbyggere av produksjonsanlegg, samt næringsdrivende, innbyggere
og fritidsboere i kommunene!

Sak: anleggs-/bunnfradrag!
Oppfølging og status i saken vedr. anleggsbidrag/bunnfradraget for
tilkobling til Nett. Eiermøte 27. april 2009: !
”sak 5. Orientering om nett-tilknytning i lys av energiloven!
!”Konserndirektør Erik Boysen orienterte eiermøte om de endringer og
vedtak som er fattet av styret i AE Nett vedr bunnfradrag ved
tilkobling av nye anlegg til nettet. !

!Flere representanter reagerer på ulike sider av denne saken og
eiermøte ber AU følge opp utfordringene, bla gjennom å fremskaffe en
oversikt over konsekvenser av endringene.”!

Oppfølging sak fra eiermøte
27/4:!
AU 09/10: 8. juni, 26. august, 21. september, 1. desember, 6. januar!
Eiermøte: 26. oktober, parallellsesjon tema Nett v/ Erik Boysen + oppfordring om videre
arbeid med rammevilkår presentert i plenum (oppsummering etter
parallellsesjonene)!
Arbeidsmøte: 6. November. AUs sekretær og nestleder + ordfører i Iveland og Kvinesdal!
møtte Erik Boysen og Ole Petter Halvåg fra AE konsern/ AE Nett!
11. februar: AUs nestleder + ordførerne i Iveland og Kvinesdal, møtte energiminister
Terje Riis-Johansen, Statssekretær Robin Kåss, politisk rådgiver Ivar Vigdenes,
underdirektør Henriette Nesheim, samt førstekonsulentene Ole Svihus og Kirsten R.
Grepstad fra OED.!
15. Februar. Oppsummering i eiermøte: !
Eiermøte konstaterer at styret i AE Nett har besluttet et lavt bunnfradrag, relatert til
andre sammenlignbare nettselskaper, men at er de suverene til å fastsette
bunnfradraget for anleggsbidrag, slik de har gjort, jmf. gjeldende lov og forskrifter. !
AE konsern har bidratt med viktig informasjon om ”det store bildet” i sakens anledning.
Eiermøtet synes likevel det er beklagelig at det ikke har vært mulig å få frem en
konkret oversikt over hvilke konsekvenser det ville gitt dersom bunnfradraget var
blitt hevet til feks. kr. 20.000 eller 30.000.-!

Redegjørelse for kommunenes handlingsrom
i relevante nasjonale prosesser

Pågående nasjonale prosesser!
Gjennomgang av den samlede nettreguleringen:!
Statsråd 17. April 2009, Ot.prp. nr. 62(2008–2009) Om lov om endringer i energiloven!
-

Regjeringen vil ”se over den samlede reguleringen av nettet for å forsikre seg om at
reguleringen er hensiktsmessig med hensyn til å optimalisere incentiver for investeringer
og effektiv drift. NVE skal gjennomføre utredningen som også skal vurdere antall
nettnivåer og om det bør innføres felles nasjonale nettariffer”!

-

Stortinget ba i tillegg om at ”mulighetene for å redusere anleggsbidrag også vurderes…,
spesielt viktig er dette i forbindelse med fornybar kraftproduksjon. Komiteen ber også
om at det vurderes om det kan sonderes mellom forbruk og produksjon når det gjelder
størrelse på anleggsbidrag.” !

-

I oversendelsesbrevet til NVE 22.06.2009 presiseres det: ”incentiver for investeringer
og effektiv drift, antall nettnivåer, felles nasjonale tariffer og reglene for anleggsbidrag
må sees i sammenheng” og videre at ”utredningen må ta utgangspunkt i den nye
tilknytningsplikten, målet om økt fornybar kraftproduksjon og energilovens formål om
samfunnsmessig rasjonalitet.” !

-

I brev datert 30.09.2009 presiseres bestillingen ytterlige, og NVE bes også å vurdere et
forslag om finansiering av nettinvesteringer over sentralnettstariffen, samt mulige
konsekvenser av forslaget for Statnetts rolle og øvrige oppgaver i energisystemet.!

20. Januar 2010 oversendte NVE notatet om den samlede reguleringen til OED!

Regulering
nettvirksomhet!
Regulering og incentiver – omfattende og komplisert!!
Gjennom bl.a. direkte reguleringer:!
•
LOV 1990-06-29 nr. 50: (OED) Lov om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).!
•
FOR 1990-12-07 nr 0959: (OED) Forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).!
•
FOR 1999-03-11 nr 0301: (OED) Forskrift om måling, avregning og samordnet
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.!
•
FOR 1999-03-11 nr 0302: (OED) Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
Inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.!
•
FOR 2001-12-17 nr 1421: (OED) Forskrift om planlegging og gjennomføring av
rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved
kraftrasjonering.!
•
FOR 2002-05-07 nr 0448: (OED) Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.!
•
FOR 2002-12.16 nr 1606: (OED) Forskrift om beredskap i kraftforsyningen.!
•
FOR 2002-12-16 nr 1607: (OED) Forskrift om energiutredninger.!
•
FOR 2004-11-30 nr 1557: (OED) Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.!
•
LOV 1929-05-24 nr 04: (JD) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr (eltilsynsloven).!

Økonomisk regulering og
investeringsinsentiver!
Økonomisk regulering og investeringsinsentiver!
investeringer og risiko i nettvirksomhet!
investeringer og avkastning !
insentiver i modeller for økonomisk regulering!
insentiver i dagens økonomiske regulering!
Dagens regime: Omfattende modeller - Data Envelopment Analysis (DEA)!

Erik Boysen
eiermøte 26.10.09:!
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!AE Nett har store investeringsbehov
!• Nyanlegg!
!• Forsterkninger!
!• Reinvesteringer!
!• Ny fornybar energi!
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!Klart budskap: !
!- ikke lønnsomt å investere!
!- avkastningen faller!
!- nødvendig med skifte av modell!

Reguleringen må endres for å løse samfunnsoppgaven:!
• Overføre fornybar energi!
• Reinvestere og forsterke nettet i tilstrekkelig grad!
!

!

!

!

!

!Just in time…!

Gjennomgang – den samlede
reguleringen!
NVE – anbefalinger, notat av 20.01.10 !
(svar på bestillingen fra OED, 2009)!
-

Sentralnettsordningen utvides !
!(regionalnettet innlemmes) !

-

Nasjonale tariffer frarådes, !
!tariffstøtteordningen kan utvides!

-

Anleggsbidrag opprettholdes, !
!utvides til også å omfatte masket nett!

-

Vil forbedre reguleringsmodellene, !
!forslag fremmes i 2010!

forventninger – føringer,
rammer og vilkår?!
•
•
•
•
•
•

Lov og forskrifter!
Politiske programformuleringer!
Sentrale (og lokale) politikere !
Olje- og Energidepartementet!
NVE!
+++ !

Status 11.02.2010: Statsråden har ikke konkludert, ønsker endring, innspill
og en bredere gjennomgang: !
bestilt ekstern vurdering: Professor Nils-Henrik M von der Fehr, UiO. Skal
leveres i løpet av 2010.!
NVE jobber videre, jmf. notatet av 20.01.10!
OED jobber videre med saken, både adm./pol. !
Vegen videre – tidsperspektiv for den samlede gjennomgangen av!
nettreguleringene. Statsråden er avventende: !
Få/enkle endringer = rask endring…!
Omfattende endringer = lengre tidsperspektiv…!

Eierkommunenes
handlingsrom!
Kommunene på Agder skal være strategiske eiere av Agder Energi. I
eierskapsmeldingen heter det bla at eierkommunene skal bidra med
kunnskap om politiske forhold og utøve et aktivt eierskap.
NB: !
• til selskapets beste!
• avklart i fht. konsernets arbeid med rammebetingelser!
Oppsummering i eiermøte:!
AE oppfordres til å informere AU om pågående arbeid for å bedre ramme-!
betingelsene for nettvirksomheten. Eiermøtet informeres og oppdateres
om status i kommende møter. !
< Hvor sterkt – og på hvilke områder skal eierne/AU engasjere seg i dette
arbeidet?!

