
Stortingsvalget – betyr det 
egentlig noe for 
Distriktsenergiverkene? 



• Folk bryr seg mer – utenlandskabler, AMS-målere, vindkraft, pris på 
strøm og nettleie mv.

• Politikerne tvinges til å gjøre noe, eller i hvert fall fortelle oss at de vil 
• Vi ser saker som før lå mer på byråkratenes bord, nå er blitt politikk
• Kommentarfeltene er tidvis hinsides og faktaresistente
• Særdeles viktig at bransjen presenterer etterrettelig fakta

Politikerne er mer på enn før



• Det blir ingen store endringer i de store spørsmål – i hvert fall 
ikke på kort sikt – klimautfordringen utfordrer

• Saker som ikke betyr en essensiell endring i den bestående 
verden er i spill

• Distriktsenergis saker er denne type saker 
 Lik nettleie
 Effekttariffer
 Inntekter fra innmating liggende igjen på regionalnettsnivå
 Utfordringer ved reguleringen
 Strukturspørsmål i bransjen
 Funksjonelt skille

Hovedlinjene består uansett regjering





• Spennet i nettleien er fra 21 pr kWh til 51 øre eks avgifter

• Kundene betaler i Nordland 253 millioner mer en landsgjennomsnittet.  I Troms og Finnmark 28 
millioner mer, i Møre og Romsdal 52 millioner mer og i Sogn og Fjordane 43 millioner mer.

• Det er fortsatt slik at områder med mye produksjon har høyere nettleie for områdets 
uttakskunder, enn andre som ikke har produksjon

• I enkelte områder vil likere nettleie innebære en større mulighet for fusjoner og i andre områder 
stå i veien for dette

• Størrelsen på nettleien avgjøres først og fremst av antall kunder du kan fordele nettleien på

Nettleie er politikk









«Fleirtalet ber regjeringa vurdere om 
innmatingstariffen bør korrigerast slik at 
lokale nettkundar ikkje må ta kostnaden 
for utbygging av fornybar kraftproduksjon. 
Dette vil også kunne bidra til at nettkundar
i område med høg produksjon får redusert 
nettleige"

Representantforslag fra SV om 
rettferdig nettleie

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83904


• I 2021 er varslet inntektsramme 
for lokalt distribusjonsnett ca. 
17 mrd kr.
 Trinn 1 (antall abonnenter, km høyspent og antall 

nettstasjoner) er den viktigste, da nesten 80% av 
inntektsrammen bestemmes i dette trinn

 Trinn 2 er viktig for mange av våre medlemmer, 
men kun 6% av bransjens inntektsramme deles i 
dette trinn

 I trinn 3 deles 15% (noe høyere enn vanlig) av 
bransjens inntektsramme

Inntektsrammemodellen er under revidering
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Elvia/Eidsiva har ca. 900 000 nettkunder
BKK    250 000       
Tensio 250 000
(Agder/Glitre) 300 000 
Skagerak 200 000
Lyse 150 000

Til sammen 2 050 000 nettkunder av totalt ca. 3 100 000 nettkunder.

Dette utgjør ca. 66 % av alle nettkundene i Norge

Hva betyr dette for inntektsrammemodellen?

Seks selskaper har ca 2,05 millioner nettkunder. 



Trinn 2 – Justering for ulike rammevilkår
Prioritering

• Selv om trinn 2 kun står for 6% av 
inntektsrammedeling i 2020, er dette viktig 
for mange Distriktsenergiverk, som får en 
positiv justering på 10-20% i dette trinn

• Vind og Skog bedre data.  

• De som ikke får betalt i trinn 2 for «sære» 
kostnader har uflaks og når ikke opp i 
effektivitetskonkurransen
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- Ikke kompensert for kostnader for reinsdyr i trinn 2
- Ikke kompensert for stengte veier i trinn 2
- Intet unntak for force majeure i KILE-ordningen

Resultat: nærmest umulig å bli 100 % effektiv 
etter DEA-modellen, uansett hvor effektive de 
er i virkelighetens verden



Normalt sammenlignes man mot tre
referanseselskaper

- Rakkestad mot ett – Tensio
- Tensio med 70% aktiveringsgrad av 

lønn og pensjonskostnader
- Rakkestad - aktiveringsgrad på 23 % 

Uflaks for Rakkestad som taper 1,3 mill
på bunnlinjen 





Overgangen til en 
kostnadsnorm på 70/30 
kommer 01.01.23

 Dette vil samlet sett gjøre at det å 
bli gode på effektiv drift, vil bli 
enda viktigere enn før.

 Og at det som treffer dårlig i DEA-
modellen sakter akterut

 Modellen er ikke solid og rettferdig 
nok til denne endringen



• Retorikk betyr noe – hvordan vi omtaler selskapene
• Fra Per Sanderud til Kjetil Lund
• H og Frp´s omtale til AP, SV og Sp 

Struktur og politikk 



Takk for 
oppmerksomheten
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