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Om fastsettelse av kostnadsnorm for 2007 

1 Oppsummering 
NVE la 6.6.2006 frem forslag til to DEA-modeller som skulle benyttes ved fastsettelse av 
nettselskapenes kostnadsnorm fra 2007, én for distribusjonsnettet og en for selskaper med regional- og 
sentralnettsanlegg. 

Vi har fått en rekke innspill fra bransjen både av prinsipiell og metodisk karakter, samt konkrete 
forslag til forbedringer av modellene. Innspillene har vært grundig vurdert. 

Vi har siden de forrige analysene samlet inn og kontrollert økonomiske og tekniske data fra alle 
nettselskaper for regnskapsåret 2005. 

Vi har samlet inn ny informasjon om anleggsbidragsfinansiert kapital fra hvert enkelt selskap og 
etablert avskrivninger og bokført verdier på denne kapitalen. På den måten blir kapitalgrunnlaget i 
DEA-analysene sammenlignbart mellom selskaper. 

Vi har samlet inn informasjon om kostnader knyttet til nettjenester utført av selskapet selv eller av 
andre på vegne av selskapet og hvor kostnadene ikke er ført under et av virksomhetsområdene 
distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett. 

Vi har bedt nettselskapene kontrollere og oppdatere vår registrerte tekniske informasjon om nettanlegg 
i regional- og sentralnettet, samt i utvekslingspunkter mot underliggende nett (TEK2005). 

Distribusjonsnettet 

Vi har gjennomført tilsvarende analyser som ble gjennomført i forbindelse med utkast til rapport om 
modell for beregning av kostnadsnorm av 6.6.2006 på nye og oppdaterte data. 

Vi har siden forrige analyse fått korrigerte nedbørsdata, herunder snødata. Disse dataene viser seg å gi 
signifikante resultater, og de fortrenger helningsvariabelen som ble foreslått tidligere. Dette skyldes 
sannsynligvis den høye korrelasjonen mellom disse to variablene. 

Vi har vurdert en oppdeling av antall abonnementer i to grupper: Fritidsboliger og andre 
abonnementer. Denne oppdelingen viser seg å være signifikant og erstatter derfor en tilsvarende 
oppdeling av levert energi, som ikke er signifikant. 
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Modellen som vil benyttes til å fastsette kostnadsnormen i distribusjonsnettet er:  

Output Forkortelse 

Antall kilometer høyspentnett HS 

Levert energi (MWh) LE 

Antall nettstasjoner NS 

Antall abonnementer ekskl. fritidsboliger AB-Fb 

Antall fritidsboligabonnementer FbAB 

Grensesnittsvariabel GsDk 

Andel linjer i skog med høy / svært høy bonitet – Vektet med antall km høyspent 
luftlinjer 

Skog2*HL 

Kystklima: Gjennomsnittlig ekstremvind / avstand til kyst - Vektet med antall km 
høyspent luftlinjer 

Vk*HL 

Gjennomsnittlig antall mm nedbør som snø - Vektet med antall km høyspent luftlinjer Snø*HL 

Input  

Totale kostnader, det er benyttet gjennomsnittlige tap i perioden 2001– 2005 for alle 
selskaper og frontselskapenes KILE-kostnader er beregnet som et gjennomsnitt over 
perioden 2003 – 2005. 

 

 

Vi har analysert ulike måter å inkludere lavspentnettet på, men finner ingen støtte for dette. Tvert imot 
ser det ut til at en slik inkludering vil måtte skje på bekostning av flere av geografivariablene. Vi har 
fremdeles grunn til å tro at kvaliteten på lavspentdataene er varierende og velger å ikke gå videre med 
lavspentvariabelen i denne omgang. 

Vi har analysert virkningen av å inkludere sjøkabel som en egen variabel. Vi har også analysert 
virkningen av små kraftverk. Ingen av disse gir signifikante endringer i resultatene. 

Vi har testet om geografivariablene fortsatt er signifikante når vi vekter dem med antall km 
luftledninger i stedet for antall km linjer og kabler totalt. Det er de, og vi velger derfor å gå over til å 
bruke luftlinjer som vekt. 

Regionalnettet 

Vi har kommet til at innvendingene mot variabelen transportert effekt er relevante og velger derfor å 
ikke benytte denne.  

Når transportert effekt tas ut av modellen blir innvendingene knyttet til nettap enda mer relevant. Vi 
har derfor valgt å holde nettapet utenfor analysene i regionalnettet. Dette innebærer at 
kostnadsstrukturen på regional- og sentralnettet ikke lenger er forskjellig og det er derfor ingen grunn 
til å operere med en egen sentralnettsvariabel. 
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Når transportert effekt ikke inngår i modellen, er det ikke tilstrekkelig å dele inn linjer og kabler etter 
spenningsnivå. Vi har derfor delt inn i luftlinjer, jordkabler og sjøkabler innenfor hvert spenningsnivå i 
ulike tverrsnitt for å ta hensyn til forskjeller i overføringskapasitet. I tillegg er det tatt hensyn til om 
det er tremaster eller stålmaster, og om det er enkeltlinjer eller dobbeltlinjer. Dette innebærer at de 12 
vektgruppene i nettutstrekningsvariabelen som ble benyttet i RM0 (luftlinjer 4 stk, jordkabler 4 stk og 
sjøkabler 4 stk) erstattes med 279 vektgrupper. Av disse 279 vektgruppene er 200 knyttet til luftlinjer, 
45 til jordkabler og 34 til sjøkabler. 

Når transportert effekt ikke lengre er en variabel i modellen blir det inkonsistent å benytte maksimalt 
transformert effekt i grensesnittsvariabelen. Vi har derfor gått over til å benytte installert ytelse på 
transformatorene. Inndelingen i vektgrupper for transformatorer er den samme som før, men vi har 
inkludert spenningstransformatorer i tillegg til krafttransformatorer. Det er 5 hovedgrupper av 
transformatorer hvor inndelingen er etter primærspenning (24 kV, 66 kV, 132 kV, 300 kV, 420 kV). I 
tillegg er det innenfor hvert spenningsnivå tatt hensyn til installert ytelse (MVA). 

Antall vektgrupper for brytere som inngår i grensesnittsvariabelen er økt fra 4 til 8 ved at det nå er tatt 
hensyn til om det er 1-brytersystem eller 2-brytersystem. Det skilles på 4 ulike spenningsnivåer (24 
kV, 66 kV, 132 kV, 300 kV). 

Antall vektgrupper for kompenseringsanlegg som inngår i grensesnittsvariabelen er fortsatt 6, basert 
på hvilke type kompenseringsanlegg det dreier seg om. I tillegg er det tatt hensyn til ytelsen innenfor 
hver gruppe (MVAr). 

De endringene som er beskrevet over innebærer at vi, sammenliknet med de analysene som ble 
gjennomført våren/sommeren 2006, har erstattet den inndelingen i vektgrupper som ble benyttet i 
RM0 med den som ble benyttet i RM2 med noen justeringer. Vektsystemet som ble benyttet for RM2 
var imidlertid kun basert på normerte nyverdier av de ulike anleggskomponentene. Dette innebærer at 
drifts- og vedlikeholdskostnadene og KILE-kostnadene blir vurdert til å være proporsjonale med 
nyverdien. Dette er lite realistisk og overvurderer kostnadene knyttet til dyre anleggskomponenter. 

Vi har derfor gjennomgått vektsystemet på nytt. Kapitalelementet i vektene er fortsatt basert på en 
annuitet av normerte nyverdier. Det har ikke vært mulig å benytte empiriske regresjonsmodeller for å 
fastsette vektene for drift, vedlikehold og KILE, og vi har derfor måttet benytte skjønn. Et utkast til 
vekter har vært distribuert til noen selskaper med gode historiske kostnadstall for enkeltkomponenter. 
Tilbakemeldingene var at vektene stemte nokså godt med deres egne erfaringer, men på noen områder 
var det avvik. Vektene ble endret etter disse tilbakemeldingene. 

Vi har søkt å forenkle modellen ved kun å ha to output-variabler: Nettutstrekning og grensesnitt. En 
analyse av resultatene viser imidlertid at selskaper med jordkabler og selskaper med sjøkabler kommer 
systematisk dårligere ut enn andre selskaper. Dette indikerer enten at vektsystemet ikke fanger opp 
kostnadsforskjellene godt nok eller at det er noen geografiske forhold som det ikke tas hensyn til. Vi 
har derfor valgt å splitte opp nettutstrekningsvariabelen i tre: luftlinjer, jordkabler og sjøkabler. 

Vi har analysert de øvrige geografivariablene på samme måte som tidligere. Vi har imidlertid benyttet 
antall kilometer luftledning som vekt, i motsetning til summen av antall kilometer linjer og kabler som 
foreslått tidligere. Det er kun skog som har signifikant betydning for resultatene og denne er derfor 
inkludert i modellen. Denne skogvariabelen omfatter all skog med middels til svært høy bonitet, i 
motsetning til den som ble foreslått tidligere som omfattet høy til svært høy bonitet. 
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Modellen som vi benytter til å fastsette kostnadsnormen i regionalnettet er: 

Output Forkortelse 

Luftlinjer (200 ulike anleggskomponenter) VLuft 

Jordkabler (45 ulike anleggskomponenter) VJord 

Sjøkabler (34 ulike anleggskomponenter) VSjø 

Grensesnitt (8 vekter for brytere; 5 hovedklasser av transformatorer, hver med mange 
vekter etter ytelse; 6 hovedklasser av kompenseringsanlegg, hver med mange vekter 
etter ytelse) 

GrMva 

Andel linjer i skog med middels til svært høy bonitet – Vektet med antall km luftlinjer L*Skog1 

Input  

Totale kostnader, ekskl. kostnader ved nettap. KILE-kostnadene til selskapene på 
fronten er beregnet som et gjennomsnitt over perioden 2003 – 3005. 

 

 
Når fronten i denne analysen beregnes har små selskaper (totalkostnad under 10 mill kroner) ikke fått 
være med å danne fronten for å gjøre fronten mindre sårbar for tilfeldige variasjoner, feil 
kostnadsføring og lignende. 

Siden dette er første gang vi presenterer denne modellen og det nye vektsystemet, finner vi det riktig å 
benytte resultatene forsiktig. Vi har derfor justert DEA-resultatene slik at alle selskapenes resultater 
justeres halvveis mot det veide gjennomsnittet. Etter kalibrering er det veide gjennomsnittet 100 %. 
Justeringen innebærer at et selskap med et DEA-resultat etter kalibrering på 80 % blir løftet til 90 %, 
mens et selskap med DEA-resultat på 110 % blir senket til 105 %. 

2 Om prosessen - fra utkast til modell for kostnadsnorm til endelig vedtak om 
inntektsramme  

NVE sendte 6. juni 2006 ut et utkast til rapport om modell for fastsettelse av kostnadsnorm til alle 
omsetningskonsesjonærer med nett og til en rekke interesseorganisasjoner og offentlige institusjoner. 
Fristen for tilbakemelding var 7. august 2006. Det kom 55 tilbakemeldinger, hvorav 45 fra 
nettselskaper og 3 fra deres interesseorganisasjoner. Det var ca 109 nettselskaper som ikke ga egen 
tilbakemelding. 
 
Den 29. september kunngjorde NVE at de foreslåtte endringene i forskrift av 11.3.1999 nr 302 om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer vil bli gjennomført 
med noen mindre endringer. Det ble også kunngjort at kostnadsnormen ville bli beregnet ved hjelp av 
DEA-modeller, men at det ville bli gjort nye vurderinger av modellene basert på tilbakemeldingene. 
For distribusjonsnettet har ulike alternative variabler blitt vurdert på nytt basert på nye data, herunder 
en korrigert serie med nedbørsdata.  
 
Som et ledd i kvalitetssikringen av dataene benyttet i normkostnadsmodellen ble det besluttet å samle 
inn ny informasjon fra nettselskapene. Nettselskapene har rapportert inn ”balanseverdier” og 
”avskrivninger” på anleggsbidragsfinansiert kapital, kostnader ved nettjenester som ikke er 
kostnadsført under egen nettvirksomhet og en særskilt teknisk rapportering av nettanlegg (TEK2005). 
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Dette benyttes i DEA-modellen for regional-/sentralnettsvirksomheten, samt grensesnittsvariabelen i 
distribusjonsnettet.  
 
Nettselskapene ble 30. juni 2006 varslet om at historiske tall vedrørende anleggsbidrag ville bli samlet 
inn etter sommeren. Den 14. august 2006 sendte NVE et brev med pålegg om rapportering av 
anleggsbidragsfinansiert kapital med rapporteringsfrist 15. september 2006. Ved fristens utløp manglet 
rapportering fra over 100 selskaper.  
 
Den 15. september 2006 ble nettselskapene pålagt å rapportere nettjenester som utføres av 
nettselskapet selv, og hvor kostnader og/eller inntekter ikke er ført under virksomhetsområdene 
distribusjonsnett, regionalnett og/eller sentralnett i selskapets rapportering til NVE. Selskapene skulle 
oppgi faktiske kostnader og inntekter i forbindelse med disse tjenestene. Dette omfattet også de 
tilfeller hvor nettselskapet anvender eksterne tjenesteleverandører, men regnskapsfører aktiviteten 
under øvrig virksomhet. I de tilfeller hvor nettjenester var satt ut til tredjepart, og kostnader og 
inntekter ikke kommer frem av nettselskapets regnskaper, skulle nettselskapet oppgi et anslag på 
kostnadene som kundene er belastet for tjenestene. Anslaget skulle basere seg på kostnader fra den 
eller de eksterne leverandøren(e) som oftest benyttes til å utføre denne tjenesten. Rapporteringsfristen 
var 6. oktober 2006. Noen selskaper ble gitt utsatt rapporteringsfrist. Ved utgangen av fristen manglet 
rapportering fra over 20 selskaper.  
 
Den 19. september 2006 ble nettselskapene pålagt en særskilt rapportering av nettanlegg – TEK2005. 
Selskapene fikk tilsendt en utskrift av registrerte opplysninger som skulle kontrolleres og korrigeres. 
Rapporteringsfristen var 13. oktober 2006. Noen selskaper ble på forespørsel gitt utsatt frist. Ved 
utgangen av fristen manglet rapportering fra svært mange selskaper. En telefonrunde til selskapene 
avdekket at de fleste av disse ikke hadde påbegynt arbeidet. En uke etter rapporteringsfristen manglet 
fortsatt 44 selskaper. Vi har mottatt korrigerte verdier helt til 30. november 2006.  
 
Det har vært benyttet svært mye ressurser i oktober og november til å følge opp selskaper som ikke har 
levert sine rapporteringer eller som har levert mangelfulle eller uklare data. 
 
Vi har gjort samme analyser av alternative DEA-modeller som ble gjennomført vår/sommer 2006 og 
som ble presentert i rapportutkastet av 6.6.2006. De nye innrapporteringene av data gjorde det mulig å 
lage nye datasett for kun 2004 og 2005. I all hovedsak er konklusjonene for distribusjonsnettet i tråd 
med rapportutkastet av 6.6.2006, men noen endringer er foretatt. Modellen for regionalnettet er endret 
på vesentlige områder. 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingene på DEA-modellen i regional-/sentralnettet har vi valgt å gå bort fra 
den foreslåtte modellen RM0 og videreutviklet den alternative modellen RM2. Dette innebærer en 
overgang til et vesentlig mer findelt vektsystem enn det som ble benyttet i RM0. Vektsystemet som 
ble benyttet for RM2 i analysene som ble foretatt våren/sommeren 2006 var kun basert på nyverdier av 
nettanleggene. Dette ga sannsynligvis for høy vekt på anlegg med høye nyverdier da drifts- og 
vedlikeholdskostnadene ikke er proporsjonal med nyverdiene. Vektsystemet er vurdert på nytt ved at 
det er tatt hensyn til forskjeller i drifts- og vedlikeholdskostnader for de ulike anleggskomponentene. 
Denne delen av vektsystemet er basert på skjønn, men NVE har konferert med to relativt store 
regionalnettselskaper som har gode historiske data for drifts- og vedlikeholdskostnader for ulike 
anleggstyper. 
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Basert på de reviderte DEA-modellene, som er beskrevet senere i dette dokumentet, er det beregnet en 
kostnadsnorm for hvert selskap. Denne kostnadsnormen er lagt til grunn for varsel om vedtak som er 
sendt nettselskapene 4. desember 2006. Dette notatet og et notat om beregning av kostnadsgrunnlag og 
data til DEA-modellene, samt alle data og resultater som er benyttet i forbindelse med varselet er lagt 
ut på våre internettsider: www.nve.no > Energi > Nettregulering > Økonomisk regulering av nettvirksomheten. 
 
I dette notatet har vi fokusert på de nye analysene som er foretatt og de endringer som er gjort i DEA-
modellene. Rapportutkastet av 6.6.2006 vil bli oppdatert med de nye analysene og en gjennomgang av 
noen av de viktigste metodiske problemstillingene som vi har fått tilbakemeldinger om. Vi tar sikte på 
å ferdigstille rapporten innen utgangen av februar 2007.  
 

3 Kommentarer til utkast til modell for fastsettelse av kostnadsnorm 
Mange selskaper er fortsatt skeptisk til at NVE bruker DEA-modeller til å fastsette normkostnadene. 
De mener at de foreslåtte DEA-modellene for beregning av kostnadsnormene er lite transparente, og at 
resultatene er avhengig av andre selskapers disposisjoner, samt inneholder metodiske svakheter som 
gir uklare investeringsinsentiver. Bransjen ønsker derfor at alternative modeller skal utredes i de 
nærmeste årene. De to alternative modellene som er skissert av bransjen er langt fra ferdig utviklet og 
det vil etter NVEs vurdering ta flere år før disse eventuelt kan benyttes i den økonomiske 
reguleringen. Det er fremdeles mange usikkerhetsmomenter knyttet til slike modeller, og de to 
skissene er i tillegg ikke forenelige med hverandre. Det er derfor ikke entydig hvilken retning bransjen 
ønsker at utviklingen skal gå. 

Deler av bransjen ønsket at NVE skulle utsette alle endringer av reguleringsregimet til alternative 
modeller var ferdig utredet. Andre deler av bransjen mente at NVEs foreslåtte endringer kan eller bør 
gjennomføres fra 2007 i påvente av resultatene fra nye utredninger. De mener at forslagene til 
endringer i forskrifter og DEA-modeller er vesentlig bedre enn dagens regelverk og modeller på 
viktige områder. De fleste er fremdeles skeptiske til DEA-modellen i regional-/sentralnettet. 

Det har kommet inn tre hovedtyper av kommentarer:  

� Prinsipielle kommentarer knyttet til bruk av DEA-modellen som grunnlag for fastsettelse av 
kostnadsnormen. 

� Metodiske kommentarer knyttet til valg av variabler og egenskaper ved normen som 
fremkommer ved bruk av DEA-modellene. 

� Konkrete forslag til endringer av variablene i DEA-modellene. 

 
De metodiske kommentarene er grundig vurdert. Mange av innvendingene ser ut til å være basert på 
misforståelser knyttet til egenskapene ved DEA. Vi har ikke funnet fundamentale innvendinger som 
endrer våre konklusjoner vedrørende bruken av DEA for å fastsette kostnadsnormene eller våre 
metoder for å velge hvilke variabler som skal inngå i modellene. 
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3.1 Mer om de prinsipielle innvendingene 

De prinsipielle innvendingene knyttet til bruk av DEA spesielt og årlig oppdatering av 
kostnadsnormen generelt kan summeres i følgende hovedpunkter: 
 

� Selskapsstruktur - NVEs valg av modell vil påvirke hva som fremstår som den optimale 
selskapsstrukturen i bransjen og dermed påvirke lønnsomheten av fusjoner og fisjoner. 

� Komplisert modell - Betydelig uklarhet i hva som faktisk representerer en kostnadseffektiv 
nettvirksomhet og modellen gir manglende investeringer på grunn av uklare og uoversiktlige 
insentiver.  

� Risiko – Ukontrollerbare faktorer (vær og vind etc.), store variasjoner i kostnader som KILE 
m.m. for små selskaper og avhengighet av andre selskapers tilpassning (som igjen er en 
funksjon av forhold som varierer)  

� Systemeffektivitet – DEA-modellene kan ikke fange opp forskjeller i konfigurering av nettet 
som skyldes plassering av kunder i forhold til innmating. Dette kan føre til store forskjeller i 
KILE og nettapskostnader.   

� Slakk – DEA-modellene gir ulike investeringssignaler for selskaper med og uten slakk 

� Belønningsmekanisme – Hvordan fastsette en effektivitet høyere enn 1 for de selskapene som 
ligger på fronten? – Supereffektivitet. 

NVE har gjennomgått og vurdert de prinsipielle innvendingene som har kommet, men har ikke funnet 
at de endrer vårt syn på bruken av DEA-modellene, slik vi har foreslått. Vi går ikke inn på de ulike 
innvendingene i dette dokumentet, men vil omtale de viktigste når rapporten om modell for beregning 
av kostnadsnormen ferdigstilles i slutten av februar 2007. Vi nevner likevel enkelte problemstillinger 
nedenfor. 

Betydningen av slakk og mulig bruk av vektrestriksjoner 

I NVEs rapportutkast av 6.6.2006, side 58 er det beskrevet hva som menes med slakk i en variabel. 
Implikasjonen av dette er at det for enkelte selskaper vil være slik at det må en betydelig økning til i en 
eller flere av output-variablene før dette gir utslag på målt effektivitet. Eksistens av slakk vil dermed 
isolert sett påvirke investeringsinsentivene. 

Det at et selskap har slakk i en variabel, innbærer at i denne variabelen står selskapet overfor et mindre 
strengt krav enn det burde stått overfor. Det fremstår derfor ikke som direkte urimelig at selskapet ikke 
belønnes med en ytterligere forbedring i resultatet når det skjer en økning i denne output-variabelen. 
Eksistensen av slakk kan være en indikasjon på at det er riktig å innføre restriksjoner på vektene 
mellom output-variablene i modellen. Implikasjonen av å innføre slike restriksjoner vil være at en 
reduserer omfanget av slakk i modellen samtidig som en henter ut noe av det potensialet som ikke ble 
korrigert for i første omgang.  

NVE mener derfor det kan være grunnlag for å innføre vektbegrensninger i enkelte variabler. Vi har 
arbeidet en del med å innføre vektrestriksjoner i modellene for å motvirke slakk. Vi har imidlertid 
kommet til at vi ikke vil innføre slike restriksjoner på nåværende tidspunkt, da vi mener det vil være 
riktig å ha en dialog med bransjen før dette skjer. Vi vil derfor se nærmere på problemstillingen i 
første halvår 2007.  
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Fusjoner og fisjoner  

Styrken til DEA-metoden er at den tillater stor fleksibilitet mht. selskapenes tilpasning, dvs. hvilke og 
hvor mye produkter de leverer. Samtidig innebærer denne fleksibiliteten at selskaper som fusjonerer 
som hovedregel vil fremstå med noe lavere ”effektivitet” og dermed samlet sett også stå overfor en 
lavere normkostnad. Grunnen til dette er at de observasjonene som inngår i analysen utgjør en lukket 
konveks mengde og dermed at enhver kombinasjon av to observasjoner vil ligge på eller innenfor 
fronten eller grensen for denne mengden. Dette gjelder også når selskapene som ligger på fronten 
fusjonerer, med unntak av de som ligger på ”skjørtekanten”. Når selskapene som ligger på 
skjørtekanten fusjonerer, kan fronten flytte seg innover så mye at det fusjonerte selskapet vil kunne 
komme ut med en høyere kostnadsnorm etter fusjonen. 

Dersom selskapene ikke kompenseres for at de etter fusjonen står overfor en lavere normkostnad kan 
det bety at det bare er de fusjonene der syneregieffekten ex post overstiger denne negative effekten 
som blir gjennomført. I praksis kan dette bety at enkelte samfunnsøkonomisk lønnsomme fusjoner 
ikke blir gjennomført og at reguleringen dermed ikke virker nøytralt i forhold til fusjoner.  

Det er ikke mulig å eliminere denne negative effekten på normkostnadene uten samtidig å fjerne 
fleksibiliteten i oppgavebeskrivelsen i DEA-modellen. For å gjøre alle samfunnsøkonomiske fusjoner 
lønnsomme må en derfor finne en måte å kompensere for den negative effekten på. Størrelsen på den 
negative effekten vil imidlertid avhenge av hvordan fronten ser ut i det enkelte tilfellet. Dette innbærer 
at det må utvikles en metodikk for å beregne størrelsen på kompensasjonen i hvert enkelt tilfelle. 
Denne type fusjonsproblematikk må derfor løses gjennom søknader om å få fastsatt kostnadsnormen 
på et annet grunnlag i en begrenset periode     

Belønningsmekanismer, insentiver og bruk av supereffektivitet  

Flere høringsinstanser peker på at NVEs forslag til å fastsette såkalt supereffektivitet har flere 
svakheter. Det viktigste argumentet er knyttet til at insentivene til ytterligere effektivisering svekkes 
og at det åpner for strategisk kostnadsføring fra år til år som følge av at selskapene er foreslått målt 
mot egne kostnader i året før.  

Et selskap som er 100 prosent effektivt vil i de foreslåtte modellene få en høyere avkastning enn det 
vektede gjennomsnittet i bransjen, som følge av den foreslåtte kalibreringen av normkostnaden. 
Dersom alle de andre selskapene har samme verdier neste år, mens enheten vi studerer reduserer 
kostnadene, vil den i en vanlig DEA-måling fortsatt ha effektivitetstallet 100 prosent. For å gi sterkere 
insentiver er det lagt inn en mekanisme hvor man får ”supereffektivitet mot fjorårets front”. NVE 
mener det er grunnlag for å diskutere om dette forslaget gir de ønskede virkningene. Blant annet åpner 
forslaget for strategisk tilpassning slik enkelte høringsinstanser påpeker. Ved å operere med høye 
kostnader det ene året for så å redusere dem det neste, kan de selskapene som er rimelig sikre på å 
ligge på fronten over tid hente ut en høyere avkastning enn det de ellers ville hatt. Dette vil være 
uheldig både fordi det trekker unødige ressusrer hos selskapene med henblikk på å optimalisere 
tilpasningen og fordi tilpasningen i seg selv ikke vil være optimal.       

Enhver begrensning på hvor mye av resultatet fra DEA-analysen som får påvirke størrelsen på 
inntektene til selskapet vil være med å påvirke insentivene til ytterligere effektivisering. I praksis betyr 
dette at det vil være en forskjell på hvor mye et selskap får beholde av en effektivisering dersom det 
ligger på eller foran fronten enn dersom det ligger bak.    

Et effektivt selskap vil i de fleste tilfeller kunne øke kostnadene noe ute å bli ineffektive. Dersom de 
ikke belønnes for at de ligger foran fronten vil de ha små insentiver til ytterligere kostnadsbesparelser 
med mindre de er usikre på å ligge på fronten også i fremtiden. Dersom et selskap er sikker på å ligge 
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på fronten tyder det imidlertid på at de er spesielle i en eller flere dimensjoner. Dette bør i så fall 
korrigeres i spesifikasjonen av modellen og dermed ikke gi grunnlag for belønning gjennom 
supereffektivitet. Spørsmålet knyttet til belønning for supereffektivitet blir derfor en vurdering av om 
selskapene trenger en ytterligere stimulans for å strekke seg enda lenger i fremtiden. 

Dersom NVE velger å legge vektrestriksjoner inn i modellen, vil det kunne påvirke nivået på 
supereffektiviteten til de selskapene som ligger langt ute på skjørtekanten i en eller flere dimensjoner. 
Samtidig vil vektrestriksjonen måtte være betydelige for å få betydning for de selskapene som skiller 
seg mest ut fra de øvrige selskapene. Det er derfor ikke sikkert at innføring av vektrestriksjoner alene 
vil bidra til å eliminere problemene knyttet til måling av supereffektivitet på årlige data.   

Det er viktig å huske at kalibrering gjør at de selskapene som ligger på fronten uansett har en 
avkastning som ligger over det vektede gjennomsnittet. Målsetningen med denne ekstra stimulansen er 
derfor ikke å bidra til at effekten av en kostnadsreduksjon blir den samme for selskapene på fronten 
som for de andre, men i et dynamisk perspektiv sørge for at også frontselskapene har noe sterkere 
insentiver til ytterligere effektivisering enn det de ellers ville hatt.   

Slik NVE ser det er det i realiteten tre alternativer til den modellen som er forslått.  

1. Fastsette normkostnaden uten bruk av ”supereffektivitet”. 

2. Fastsette et øvre tak på supereffektiviteten. 

3. Fastsette supereffektiviteten i forhold til et historisk gjennomsnitt.   

Det første forslaget har den effekt at den vektede gjennomsnittlige effektiviteten vil gå ned og dermed 
redusere hvor mye av den samlede inntektsrammen som fordeles mellom de selskapene som er målt 
som effektive og de øvrige selskapene. Implikasjonen av dette er at det på marginen vil være forskjell 
på insentivene til ytterligere effektivisering blant de selskapene som ligger på fronten og de som ikke 
gjør det.    

Det andre forslaget er å ikke kreditere supereffektivitet fullt ut, ved å fastsette et tak. Bakgrunnen for å 
fastsette et slikt tak er å fange opp at enkelte selskaper er å finne i ”lite befolkede” deler av fronten da 
disse vil kunne få høye supereffektivitetstall uten at de i realiteten har spesielt god ytelse. Et slikt tak 
reiser imidlertid to nye problemstillinger. For det første vil de selskapene som når taket, ikke ha 
insentiver til videre effektivisering utover det som følger av at de kan risikere å komme ut som mindre 
effektive i fremtiden. For det andre er spørsmålet hvilket grunnlag en skal benytte for å fastsette taket 
til et bestemt nivå. 

Av figur 1 fremgår det at de selskapene som er mest supereffektive også ligger lengst fra den fronten 
som estimeres ved hjelp av bootstrapping. Tilsvarende viser figur 2 at den standardfeilen som 
fremkommer ved bootstrapping er størst for selskap med høy supereffektivitet. Dette tyder på at 
fronten bak flere av disse selskapene er dårlig spesifisert og dermed at dette er atypiske selskaper. 
Dette henger sammen med at en enhet som har høy supereffektivitet der det også er stor usikkerhet om 
beliggenheten til den ”faktiske” fronten (i forhold til estimert standardfeil), typisk vil befinne seg i 
deler av datasettet hvor det er få observasjoner. Dermed kan en heller ikke være sikker på at høy 
supereffektivitet er et tegn på at selskapet er spesielt effektivt. Det ”gode” resultatet er mer et resultat 
av at enheten er så forskjellige fra de andre selskapene at det ikke er grunnlag for å konkludere med at 
den ikke er effektiv. Samtidig er det liten grunn til å gi dette selskapet en ekstra belønning tilsvarende 
den målte supereffektiviteten.  
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Figur 1 Fordelingen av selskapene etter supereffektivitetsresultat for 2004   
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Figur 2 Supereffektivitet vs. standardfeilen til den Bootstrapp’ede fronten. 

 
 

En måte å fastsette dette taket ville være å definere en grense for ”signifikant” supereffektivitet basert 
på resultatene fra bootstrapping. Det er imidlertid ingen klare kriterier for hvordan en slik grense bør 
settes. Et alternativ kunne være å benytte gjennomsnittlig bias eller vektet gjennomsnittlig bias, dvs. 
avviket mellom den observerte og den estimerte fronten. For 2004 tallene er dette avviket 6,89 %. i 
gjennomsnitt eller 6,59 %. når en vekter med kostnadsandelene. I praksis vil dette forslaget bety at alle 
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selskapene som har en supereffektivitetsscore på over 1,0689, dvs. 13 av 18 i de foreløpige 
beregningen for 2004, vil få en normverdi ut fra en supereffektivitet tilsvarende gjennomsnittlig avvik 
mellom den observerte og den estimerte fronten, jf. figur 1.  

Selv om denne tilnærmingen gir et tilsynelatende fornuftig tall er det vanskeligere å gi den en god 
teoretisk begrunnelse. Hvorfor skal for eksempel alle selskapene som har høyere supereffektivitet enn 
det gjennomsnittlige avviket behandles likt?  

Et annet alternativ er å benytte ’supereffektivitet mot tidligere datasett’, men da benytte en glattet 
versjon slik at hvert anvendte observasjonspunkt er et glattet gjennomsnitt av for eksempel de siste tre 
årene eller benytte et historisk gjennomsnitt fra alle år med tilgjengelige data med start for eksempel i 
2001.  

I de tre første kolonnene i tabell 1 under vises resultatene for supereffektivitet i 2004, supereffektivitet 
med 2004- og 2003-data og supereffektivitet med 2004-data sammen med 2003-tall for det selskapet 
som evalueres. Observasjonene som vises er de fire med høyest opprinnelig supereffektivitet samt den 
største observasjonen i datasettet (målt i kostnader). Av tabellen fremgår at det er relativt liten forskjell 
mellom det å kjøre analysen med alle tallene for 2003 og det å kun inkludere 2003-tallene for 
selskapet som evalueres. Det er derfor rimelig å konkludere med at det ikke er behov for å 
gjennomføre en analyse for hvert av frontselskapene. 
 
I kolonne 4 og 5 finner vi resultatene for de fem selskapene når supereffektiviteten beregnes i forhold 
til et historisk gjennomsnitt basert hhv. 3 og 4 år. Her fremgår det at supereffektiviteten målt mot 
snittet fra 2001 til 2004 ligger noe lavere enn om en måler mot snittet fra 2001 til 2003. Dette henger 
antakelig sammen med at kostnadsnivået i 2004 er betydelig lavere enn tidligere år. Implikasjonen av 
dette er at et gjennomsnitt basert på kun tre år relativt rask vil hente inn eventuelle 
effektivitetsgevinster. Samlet sett taler dette for å legge til grunn et historisk gjennomsnitt basert på 
flest mulig tilgjengelige observasjoner.   
 
Tabell 1 

id SE 2004 SE pooled 
2003+2004 

SE2004+ 
SELV_i_2003 SE_3årSnitt SE_4årSnitt 

952004 189.12 % 107.20 % 107.20 % 106.53 % 104.85 % 
1042004 280.17 % 101.91 % 101.95 % 100.91 % 100.69 % 
1712004 131.49 % 101.95 % 101.97 % 100.52 % 99.98 % 
3492004 124.33 % 103.32 % 103.32 % 103.20 % 102.29 % 
6752004 113.60 % 102.52 % 102.52 % 110.22 % 108.18 % 

 

Figur 3 illustrer betydningen av å inkludere historiske observasjoner ved beregning av 
supereffektivitet. Når historiske observasjoner inkluderes, fører det til en betydelig reduksjon i målt 
supereffektivitet, og at enkelt av observasjonene ikke lenger vil fremstå som effektive. Iht. utkastet til 
kostnadsnorm vil disse bli satt til en DEA-score lik 1 ved beregningen av kostnadsnormen.    
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Figur 3 

 

Et tilleggsmoment er at en ved å legge til grunn et langt historisk gjennomsnitt, vil sikre at 
frontselskaper som fusjonerer over tid vil få beholde en relativt stor andel av eventuelle 
effektivitetsgevinster ved fusjonen.      

En samlet vurdering tilsier at den ”supereffektiviteten” som blir lagt til grunn ved beregningen av 
kostnadsnormen bør baseres på et lengst mulig historisk gjennomsnitt. Det er imidlertid ikke mulig å 
fremskaffe et datasett som på en god måte tar hensyn til ulik bruk av anleggsbidrag og føring av 
kostnader og inntekter ved nettjenester lenger tilbake enn 2004. Det forslås derfor at det ved beregning 
av supereffektivitet for de første fem årene dvs. 2007 til og med 2012 benyttes et historisk 
gjennomsnitt som starter i 2004 og løper frem til det året som kostnadsnormen skal fastsettes på 
grunnlag av.  Det vil da være naturlig å vurdere virkningen av denne ordningen etter fem år. En mulig 
fortsettelse vil være å benytte et 5 års glidende gjennomsnitt etter dette.    

3.2 Kommentarer til DEA-modellen for distribusjonsnettet  

I utkast til rapport om fastsettelse av kostnadsnorm som ble sendt ut på høring 6. juni i år foreslo NVE 
en modell med følgende output-variabler: antall abonnementer, antall kilometer høyspentnett, antall 
nettstasjoner, en grensesnittsvariabel som uttrykker utvekslingsoppgaven i det enkelte 
distribusjonsnettet, levert energi til fritidsboliger og levert energi til øvrige kunder. I tillegg til disse 
variablene var det tatt med rammevilkårparametere som fanger opp forskjeller i nettselskapenes 
eksponering for kystklima, andelen av linjenettet som går gjennom skog med høy bonitet og hvor ulent 
terrenget er der linjene går. 

Under høringsrunden har NVE mottatt flere konstruktive innspill og forslag til forbedringer av 
modellen. De viktigste innspillene vil bli gjennomgått i det følgende. 
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Levert energi til fritidsboliger 

Levert energi til fritidsboliger ble i utgangspunktet vurdert på bakgrunn av utsagn om at nettselskap 
som har mange kunder med vinterhytter, blir målt som mindre effektive enn fortjent. Grunnen til dette 
er at kundegruppen krever et høykapasitetsnett som sjelden er i bruk. Flere høringsinstanser har gitt 
tilbakemelding om at variabelen ikke er treffsikker, og at den tilgodeser hyttefelt med forbruksprofil 
som ligner på husholdninger. De fleste av disse foreslår bruk av antall fritidsboligabonnementer i 
stedet. 

NVE er enig i at levert energi til fritidsboliger ikke nødvendigvis er den mest treffsikre parameteren 
når hyttekunder med høy effektetterspørsel og lav brukstid skal fanges opp. NVE har derfor vurdert 
virkningene av å erstatte en oppdeling av levert energi til fritidsboliger og øvrige kunder med en 
tilsvarende oppdeling av antall abonnementer. Analysene viser at en oppdeling i antall abonnementer 
er signifikant, noe en oppdeling i levert energi ikke er, og vi velger derfor å gå over til en oppdeling av 
antall abonnementer i stedet for en oppdeling av levert energi. 

Nettutstrekning 

I dagens DEA-modell er nettutstrekningen representert ved antall kilometer lavspentnett og antall 
kilometer høyspentnett. I den foreslåtte modellen har NVE valgt å bruke antall nettstasjoner og antall 
kilometer høyspentnett til å skille mellom nettselskapene i utstrekningsdimensjonen. Bakgrunnen for 
at lavspentnettet er erstattet med nettstasjoner, er at NVE er skeptisk til kvaliteten på lavspentdataene, 
kombinert med det at nettstasjoner gir større virkning i DEA-testene. 

Mange høringsinstanser har innvendinger til at lavspentnettet ikke er med i modellen. De fleste 
begrunner dette i at det kan gi uheldige insentiver med hensyn til valg av høyspent- kontra lavspentnett 
i de tilfeller der det er mulig. Enkelte instanser gir uttrykk for at en modell uten lavspentnettet ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til grisgrendthet. Flere foreslår bruk av både nettstasjoner og lavspentnett i 
modellen. 

NVE er enig i at det er uheldig dersom modellen gir utilsiktede insentiver med hensyn til investeringer 
i nettanlegg. NVE har derfor undersøkt virkningen av å ta lavspentnettet inn i modellen. Nye analyser 
har ikke gitt støtte for å inkludere lavspentnettet. Resultatene endres fortsatt ikke signifikant, men 
inkluderingen av lavspentnettet har betydning for noen få selskaper. Viktigere er det imidlertid at en 
inkludering av lavspentnettet gjør at virkningen av flere av geografivariablene ikke lenger er 
signifikante og derfor må tas ut av modellen. Dette resultatet indikerer at å inkludere lavspentnettet i 
modellen er en overspesifisering av strukturen i konsesjonsområdet til selskapene. Vi får fortsatt inn 
endringer av data for lavspentnettet etter nyregistreringer i GIS, noe som indikerer at de historiske 
tallene for disse er av svært dårlig kvalitet. Dette gjør oss skeptiske til å stole på lavspentdataene. Vår 
konklusjon er derfor at vi ikke kan inkludere lavspentnettet på nåværende tidspunkt. 

NVE vil bemerke at det i prinsippet ikke er ønskelig å ha selskapenes fysiske nett inne i modellen på 
grunn av endogenitetsproblematikk. NVE vil i tiden fremover arbeide med å finne en bedre måte å 
definere selskapenes nettutstrekning på. Målet er å finne en eksogen størrelse som beskriver 
selskapenes oppgave i denne dimensjonen. En ikke-optimal tilpasning av høyspent- kontra 
lavspentnett vil derfor ikke være et fornuftig strategisk valg. Når et eksogent mål er etablert vil ikke-
optimale løsninger straffes og optimale løsninger belønnes. 
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Innvekting av geografiparametrene 

Flere nettselskap har gitt tilbakemelding om at summen av høyspentlinjer og kabler ikke er en god 
skaleringsfaktor for alle geografivariablene. Dette er fordi kabler ikke blir utsatt for geografiske 
påkjenninger i vesentlig grad.  

NVE er enig i at det kan være bedre å skalere enkelte geografiske rammevilkårsvariabler med 
høyspent luftledninger ut fra en teoretisk begrunnelse. Dette forutsetter imidlertid at svært få har 
tilpasset seg vanskelige geografiske forhold ved å kable strekninger som normalt ville vært forsynt via 
luftlinjer. Vi har derfor testet ut virkningen av å bruke høyspent luftlinjer som vekt for 
geografiparametrene i DEA-modellen. Innføring av de samme geografivariablene er fortsatt 
signifikante når vi erstatter antall kilometer høyspent linjer og kabler med antall kilometer høyspent 
luftlinjer og virkningen ser ut til å være større. Vi konkluderer derfor med at de geografivariablene 
som benyttes i modellen ut fra en teoretisk begrunnelse bør vektes med antall kilometer høyspent 
luftlinjer istedenfor summen av antall kilometer linjer og kabler.  

Kystnærhet 

I NVE sitt forslag til ny modell er kystnærhet fanget opp av en variabel som består av gjennomsnittlig 
vindbelastning dividert på avstand til kyst. Flere at høringsinstansene har i sine tilbakemeldinger gitt 
uttrykk for at denne variabelen ikke fanger opp kystnærhet på en god nok måte. Enkelte kommenterer 
spesielt at forsyning av øyer ikke er godt nok tatt hensyn til. Disse mener at dette kan løses gjennom at 
sjøkabel inkluderes som en egen variabel i modellen. Det er også kommet innspill på at 
kystnærhetsvariabelen bør inneholde fremherskende vindretning. 

NVE ga i rapportutkastet uttrykk for at vi var usikre på om nærhet til kyst i værharde strøk er godt nok 
fanget opp i modellen. Vi har på denne bakgrunn forsøkt å se på forskjellige måter å fange opp 
kystnærhet på. Vi har blant annet forsøkt å etablere et datasett som inneholder informasjon om 
fremherskende vindretning langs kysten i landet. Denne type data finnes dessverre ikke lett 
tilgjengelig, og vi har ikke klart å samle inn dataene innenfor den eksisterende tidsrammen.  

Når det gjelder forsyning av øyer, mener NVE i utgangspunktet at sjøkabel ikke er en god variabel for 
å fange opp slik problematikk. For det første er sjøkabel en endogen variabel. For det andre et det ikke 
nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange kilometer med sjøkabel et selskap har og hvor 
mange øyer den forsyner. For det tredje er det ikke bare selskap som forsyner øyer som har sjøkabel. 
Og, for det fjerde er antall kilometer sjøkabel ikke nødvendigvis et godt mål på hvor tilgjengelig øyene 
er. Det kan medføre at variabelen er mindre treffsikker, og at inkludering av sjøkabel som egen 
variabel i modellen tilgodeser feil selskaper. 

På tross av de ovennevnte betenkelighetene, har NVE sett nærmere på sjøkabelvariabelen og 
virkningen av å ta den med i modellen. Dersom DEA-resultatene fra en modell uten noen 
geografivariabler testes mot sjøkabel, kommer selskaper med sjøkabel systematisk dårligere ut enn 
andre. Når de foreslåtte geografivariablene inkluderes, er dette ikke lenger tilfelle. Vi har derfor ikke 
funnet dekning for å inkludere sjøkabler i modellen.  

Når det gjelder kystnærhet, er NVEs vurdering at det målet som ble foreslått i rapportutkastet er det 
beste av de målene som er tilgjengelige nå. 
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Innmating fra små kraftverk 

I rapportutkastet ble innmating fra små kraftverk ekskludert fra modellen fordi NVE mente at 
datagrunnlaget var usikkert og hadde en for kort historie.  Vi ga imidlertid uttrykk for at vi vil følge 
opp utviklingen, og at vi ønsker å etablere et bredere datagrunnlag før det fattes en endelig beslutning 
om parameteren skal inkluderes i modellen. Flere av høringsinstansene har gitt tilbakemelding om at 
innmating fra små kraftverk bør inkluderes i modellen allerede fra 2007. Selv om det forventes stor 
aktivitet med hensyn til utbygging av små kraftverk i årene fremover er slike produksjonsenheter 
allerede problematiske. 

Siden rapportutkastet ble ferdigstilt har NVE fått tilgang til oppdaterte tall for installert ytelse og antall 
småkraftverk i konsesjonsområdene. Tallene for mini- og mikrokraft er imidlertid ikke oppdatert. Vi 
har heller ikke informasjon om faktisk innmatning i det enkelte distribusjonsnett fra disse verkene. 
NVE har analysert det utvidede datasettet for å se om de oppdaterte dataene gir ytterligere informasjon 
som tyder på at små kraftverk bør inkluderes i modellen. Vi fant ikke at dette hadde signifikant 
betydning for resultatene og konkluderer derfor med å ikke inkludere en slik variabel i denne omgang. 
Dersom omfanget av små kraftverk øker på et senere tidspunkt, vil denne konklusjonene kunne endres. 

3.3 Kommentarer til DEA-modellen for regionalnettet 

Det er den foreslåtte DEA-modellen som benyttes for regionalnettet, RM0, som det har kommet mest 
innvendinger mot. Innvendingene har stort sett vært av prinsipiell karakter. Det har kommet få 
konkrete innspill på forbedringer av modellen. 

Hovedargumentene mot bruken av DEA-modellen for å fastsette kostnadsnormen i regionalnettet har 
vært knyttet til at modellen er lite transparent, gir uklare investeringsinsentiver, at den sammenligner 
selskapene på basis av mål som i noen grad er basert på kapasitetsutnyttelsen av nettet og utnyttelsen 
av transformatorkapasiteten og at referanseselskapene for mange fremstår som urealistiske. Det pekes 
blant annet på at disse anleggene er konsesjonsbehandlet og dermed underlagt en langt strengere 
vurdering enn anlegg i distribusjonsnettet.   

Av de mer konkrete innspillene til forbedringer av den foreslåtte modellen nevnes: 

- Variabelen transportert effekt er komplisert å beregne, kan endre seg mye på grunn av endringer i 
driftsbildet og kan være inkonsistent. Variabelen bør derfor ikke være med i modellen. 

- Nettapet i regionalnettet er svært avhenging av driftssituasjonen, som ofte bestemmes av forhold 
utenfor konsesjonærens påvirkningsmulighet, som for eksempel driftsbildet til Statnett og 
kjøremønstret til tilknyttet kraftproduksjon. Nettapet bør derfor ikke inkluderes i kostnadene i 
analysene. 

- Vektsystemet som benyttes i analysene bør forbedres og helst erstattes med noe i retning av det 
som ble benyttet i den alternative modellen RM2. 

- Store sprangvise investeringer og mange selskaper med få nettanlegg gjør at spredningen i 
alderssammensetningen vil være vesentlig større i regionalnettet enn i distribusjonsnettet. Det vil 
derfor også bli vesentlig større spredning i kostnadsnormen, noe som ikke er ønskelig. 
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Vi har vurdert disse innspillene nøye. Vi har kommet til at innvendingene mot variabelen transportert 
effekt er relevante, og velger derfor å ikke benytte denne.  

Når transportert effekt tas ut av modellen, blir innvendingen knyttet til nettapet enda mer relevant. Vi 
har derfor valgt å holde nettapet utenfor analysene i regionalnettet. Dette innebærer at 
kostnadsstrukturene på regional- og sentralnettet ikke lenger er forskjellige og det er derfor ingen 
grunn til å operere med en egen sentralnettsvariabel. 

Når transportert effekt ikke inngår i modellen, er det ikke tilstrekkelig å dele inn linjer og kabler etter 
spenningsnivå. Vi har derfor delt inn i luftlinjer, jordkabler og sjøkabler innenfor hvert spenningsnivå i 
ulike tverrsnitt for å ta hensyn til forskjeller i overføringskapasitet. I tillegg er det tatt hensyn til om 
det er tremaster eller stålmaster, og om det er enkeltlinjer eller dobbeltlinjer. Dette innebærer at de 12 
vektgruppene i nettutstrekningsvariabelen som ble benyttet i RM0 (luftlinjer 4 stk, jordkabler 4 stk og 
sjøkabler 4 stk) erstattes med 279 vektgrupper. Av disse 279 vektgruppene er 200 knyttet til luftlinjer, 
45 til jordkabler og 34 til sjøkabler. 

Uten transportert effekt som variabel i modellen blir det inkonsistent å benytte maksimalt transformert 
effekt i grensesnittsvariabelen. Vi har derfor gått over til å benytte installert ytelse på 
transformatorene. Inndelingen i vektgrupper for transformatorer er den samme som før, men vi har 
inkludert spenningstransformatorer i tillegg til krafttransformatorer. Det er 5 hovedgrupper av 
transformatorer hvor inndelingen er etter primærspenningen (24 kV, 66 kV, 132 kV, 300 kV, 420 kV). 
I tillegg vil det innenfor hvert spenningsnivå bli tatt hensyn til installert ytelse (MVA). 

Antall vektgrupper for brytere som inngår i grensesnittsvariabelen er økt fra 4 til 8 ved at det nå tas 
hensyn til om 1-brytersystem eller 2-brytersystem. Det skilles på 4 ulike spenningsnivåer (24 kV, 66 
kV, 132 kV, 300 kV). 

Antall vektgrupper for kompenseringsanlegg som inngår i grensesnittsvariabelen er fortsatt 6, basert 
på hvilke type kompenseringsanlegg det dreier seg om. I tillegg er det tatt hensyn til ytelsen innenfor 
hver gruppe (MVAr). 

De endringene som er beskrevet over innebærer at vi har erstattet inndelingen i vektgrupper som ble 
benyttet i RM0 med den som ble benyttet i RM2, med noen justeringer. Vektsystemet som ble benyttet 
for RM2 i analysene som ble gjennomført våren/sommeren 2006 var imidlertid kun basert på normerte 
nyverdier av de ulike anleggskomponentene. Dette innebærer at drifts- og vedlikeholdskostnadene og 
KILE-kostnadene blir vurdert til å være proporsjonale med nyverdien. Dette er lite realistisk og 
overvurderer kostnadene knyttet til dyre anleggskomponenter. 

Vi har derfor gjennomgått vektsystemet på nytt. Kapitalelementet i vektene er fortsatt basert på en 
annuitet av normerte nyverdier. Det har ikke vært mulig å benytte empiriske regresjonsmodeller for å 
fastsette vektene for drift, vedlikehold og KILE, og vi har derfor måttet benytte skjønn. Et utkast til 
vekter har vært distribuert til noen selskaper med gode historiske kostnadstall for enkeltkomponenter. 
Tilbakemeldingene var at vektene stemte nokså godt med deres egne erfaringer, men på noen områder 
var det avvik. Vektene ble endret etter disse tilbakemeldingene. 

Vi har søkt å forenkle modellen ved kun å ha to output-variabler: Nettutstrekning og grensesnitt. En 
analyse av resultatene viser imidlertid at selskaper med jordkabler og selskaper med sjøkabler kommer 
systematisk dårligere ut enn andre selskaper. Dette indikerer enten at vektsystemet ikke fanger opp 
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kostnadsforskjellene godt nok eller at det er noen geografiske forhold som det ikke tas hensyn til. Vi 
har derfor valgt å splitte opp nettutstrekningsvariabelen i tre: luftlinjer, jordkabler og sjøkabler. 

Vi har analysert de øvrige geografivariablene på samme måte som tidligere. Vi har imidlertid benyttet 
antall kilometer luftledning som vekt, i motsetning til summen av antall kilometer linjer og kabler som 
foreslått tidligere. Det er kun skog som har signifikant betydning for resultatene og denne er derfor 
inkludert i modellen. 

Den nye modellen er utviklet for å imøtekomme noe av kritikken av den foreslåtte modellen RM0. 
Siden denne modellen er utviklet i løpet av siste halvår, og derfor har vært vesentlig mindre utprøvd 
enn modellen som benyttes for distribusjonsnettet, har vi valgt å benytte resultatene med litt 
forsiktighet i denne omgang. Vi har kalibrert resultatene i regionalnettsanalysen slik at det veide 
gjennomsnittet blir lik 100 % på samme måte som i distribusjonsnettet, men vi lar resultatet veie bare 
50 prosent ved fastsettelse av kostnadsnormen. I praksis gjøres det ved at det gjennomsnittseffektive 
selskapet er uendret, mens de som ligger under gjennomsnittet blir løftet halvveis opp mot 
gjennomsnittet og de som er over gjennomsnittet blir løftet halvveis ned mot gjennomsnittet. Dette 
betyr at et selskap som har et DEA-resultat på 72 % etter kalibrering blir løftet til 86 %, et selskap som 
har et resultat på 84 % blir løftet til 92 %. Det innebærer også at et selskap som har et DEA-resultat på 
120 % etter kalibrering blir senket til 110 % og et selskap som har 108 % blir senket til 104 %. Inntil 
vi har vunnet litt mer erfaring med den nye modellen, mener vi dette er et fornuftig valg. 

4 Nærmere om kalibrering av avkastning  
NVE har i utkast til rapport om modell for fastsettelse av kostnadsnorm foretatt en kalibrering av 
kostnadsnormen for å sørge for at bransjens vektete avkastning over tid blir tilnærmet lik 
referanserenten.  

Følgende kalibrering er foreslått: 
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4.1 Innspill fra bransjen 

Vi har mottatt enkelte innspill og tilbakemeldinger fra bransjen på hvordan kalibreringen er gjort. 

EBL har kommentarer til hvordan kalibrering av avkastning gjøres. EBL hevder at kalibrering er gjort 
unødvendig komplisert, samt at enkelte utsagn om effekter av kalibreringen ikke er riktige. Den 
viktigste innvendingen er at justeringsparameteren ikke må inngå i kalibreringen. De mener også at 
den kalibrering som gjøres gjennom DEA/normkostnaden ikke innebærer en parallellforskyvning av 
avkastningslinjen, og at den siste kalibreringen dermed uansett ikke er riktig.  
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De mener at nåverditapet som justeringsparameteren skal kompensere for er en kostnad som aldri 
kommer inn i kostnadsgrunnlaget. Derfor skal bransjen etter deres syn, i tillegg til å få dekket 
kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget, ha en kompensasjon lik summen av JP for de enkelte 
selskapene. De mener at bransjen ikke vil oppnå normalavkastning fordi kompensasjonen som tildeles 
selskaper som investerer, dras inn fra alle selskap.  

EBL har videre et spørsmål hvorvidt spesielle selskap som i realiteten har avkastningsregulering bør 
holdes utenfor kalibrering av avkastning.  

EBL ønsker også tilbakemelding på hvorvidt NVE vil foreta en justering av avkastning ex post dersom 
det er en stor differanse mellom beregnet avkastning og faktisk avkastning hos selskapene. 

SNF tar til orde for en endring og mulig forenkling av hvordan kalibreringen skal gjøres. SNF påpeker 
at NVEs foreslåtte kalibrering ikke nødvendigvis gir uendrede insentiver fordi den gir endret tidsprofil 
på inntekten. Det stilles spørsmål ved NVEs utsagn om at hvert selskaps avkastning må justeres likt 
for at insentivene mellom selskapene ikke skal endres, altså om linjen som representerer forholdet 
mellom kostnadseffektivitet og avkastning ikke må parallellforskyves slik NVE har lagt til grunn. 
Herunder stilles det spørsmål om det med uendrete insentiver menes i forhold til investering i ulike 
selskap eller i forhold til valg mellom kapital og andre innsatsfaktorer. Dersom det menes insentiver i 
forhold til å investere i ulike selskap, spør de hvorfor en ikke kan øke avkastningen mer for effektive 
selskap. Det hevdes videre at justeringsparameteren ikke skal være med i beregningsgrunnlaget for 
kalibreringen. De peker på at det er feil fortegn i formelen for kalibrering av avkastning på side 124 i 
rapportutkastet.  

4.2 Vurderinger 

Hensikten med kalibreringen er å sørge for at den vektede avkastningen i bransjen er på omtrentlig 
nivå med referanserenten. Sagt på en annen måte skal en gi tilbake til bransjen som helhet det en har 
tatt fra den gjennom effektivitetsanalysene/normkostnadsberegningen. 

NVE skal kalibrere slik at bransjens vektete avkastning   A er omtrent lik referanserenten r, gitt ved 
1,14i + 2,39 % (i er årsgjennomsnittet av femårig statsobligasjon).  

Det skal dermed kompenseres for avstanden r- A . 

Dette er ekvivalent med å kalibrere for: 
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Dersom denne størrelsen er negativ, innebærer det at det påvises et effektiviseringspotensial i bransjen 
og at selskapene dermed skal kalibreres opp. I motsatt tilfelle, dersom brøken er positiv, skal bransjens 
avkastning kalibreres ned.  

NVE vil presisere at det med uendrete insentiver menes at reguleringsmodellen skal virke på samme 
måte for alle selskap. Den eneste måten å oppnå dette på er ved å parallellforskyve avkastningslinjen.  
Dersom denne linjen ikke parallellforskyves, vil det innebære at modellen og insentivene ikke virker 
på samme måte for to gitte selskap. Et gitt selskap vil eksempelvis beholde 60 % av en 
kostnadsreduksjon mens et annet kun får beholde 57 % av en tilsvarende kostnadsreduksjon (dersom � 
settes til 0,6). Dette blir det samme som å innføre ulike � for selskapene. Spørsmålet blir derfor 
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hvorfor en ikke skal parallellforskyve avkastningslinjen dersom en ønsker en lik modell for bransjen 
som helhet.   

Bør en ta hensyn til inntektene ved justeringsparameteren når en foretar kalibrering? 

JP inkluderes i kalibreringsgrunnlaget fordi det er en del av inntektsrammen og dermed av  

�
� �−

AKG

KIR
 

som det kalibreres for. 

NVE kalibrerer i beregningene slik at � �= KIR1 ,  

der � 1IR er samlet inntektsramme etter kalibrering.  

JP er en del av inntektsrammen, jf.:  

( ) JPKfqKIR tttt +++= − *6,04,0 2  

JP legges til i inntektsrammen etter kalibrering, slik at selskapene ikke går glipp av denne på noen 
måte. Det gjøres imidlertid gjennom kalibreringen en tilsiktet omfordeling mellom selskapene.  

EBL mener at JP bør trekkes fra inntektsrammen før en kalibrerer og legges til etterpå ettersom 
kapitalgrunnlaget har endret seg fra år t-2 til år t. Dette tilsvarer en kalibrering lik:  
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At kapitalgrunnlaget ligger fast i to år er imidlertid en viktig del av reguleringsmodellens 
insentivegenskaper. Dersom en går bort fra dette prinsippet i reguleringen, vil en også miste mye av 
modellens insentivegenskaper. Tilgang i år t-2 kommer inn i kapitalgrunnlaget (bokført verdi pr 31.12 
år t-2), men kapitalkostnadsgrunnlaget (avskrivninger og avkastning) kommer ikke inn før to år 
senere. Slik er reguleringsmodellen designet. Det er kun det faktum at inntektsstrømmen begynner å 
løpe to år senere enn kostnadsstrømmen som JP skal kompensere for, verken mer eller mindre. Vi 
finner det derfor ikke riktig å se bort fra justeringsparameteren under kalibreringen.  

Andre momenter 

Selskaper som av ulike grunner er spesielle er tatt ut av DEA-analysene og har fått en 
effektivitetsscore lik gjennomsnittet. Det vil likevel etter NVEs syn være mest riktig å inkludere disse 
selskapene når en ser på bransjens samlede inntektsramme og vektede avkastning og skal kalibrere 
denne mot referanserenten.  

NVE anser det ikke som hensiktsmessig å foreta en ex post justering dersom faktisk avkastning viser 
seg å være lavere eller høyere enn beregnet avkastning. NVE har valgt å regulere med 2 års 
tidsetterslep. Dette innebærer at det vil være et avvik mellom anslått kalibert avkastning og faktisk 
avkastning. En ex post kalibrering uten å ta hensyn til det nye kostnadsgrunnlaget vil svekke 
insentivene. Det er lite trolig at for eksempel en relativt stor økning i faktisk KILE-kostnad for et 
enkeltselskap i forhold til det som ligger i kostnadsgrunnlaget skal kunne generere en betydelig lavere 
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faktisk avkastning for bransjen sett under ett. Enkeltselskap vil uansett omfattes av regelen om 
minimumsavkastning.   

Det har etter NVEs syn ikke kommet inn innspill og momenter som skulle tilsi endringer i hvordan 
kalibrering av avkastning gjennomføres.  

5 Etablering av tekniske og økonomiske data fra 2004 og 2005 

5.1 Anleggsbidrag 

Nettselskapene ble 30. juni 2006 varslet om at historiske tall vedrørende anleggsbidrag ville bli samlet 
inn etter sommeren. Den 14. august 2006 sendte NVE et brev med pålegg om rapportering av 
anleggsbidragsfinansiert kapital med rapporteringsfrist 15. september 2006. Ved fristens utløp manglet 
rapportering fra over 100 selskaper og det ble benyttet betydelige ressurser for å følge opp den 
mangelfulle rapporteringen. 

Nettselskapene skulle gå gjennom sine historiske anleggsbidrag og håndtere disse på samme måte som 
om de var finansiert på ordinær måte. Dette innebar at anleggsbidragene skulle avskrives lineært over 
samme levetid som selskapet benytter for tilsvarende kapitalgjenstander. Selskapet skulle oppgi 
historisk anskaffelseskostnad, beregne årlige og akkumulerte avskrivninger og bokført verdi slik denne 
ville vært om anleggene hadde vært finansiert på ordinær måte. Kvaliteten på det som ble rapportert 
var varierende og mange selskaper ble kontaktet for å få nye data. Noen selskaper har rapportert på en 
inkonsistent måte og vi har i noen tilfeller benyttet våre egne beregninger istedenfor det selskapet har 
oppgitt. 

Det er vår oppfatning at det fremdeles er noen mangler ved enkelte selskaper. Disse anses imidlertid 
ikke for å være av avgjørende betydning for våre konklusjoner. Vi vil følge opp denne rapporteringen i 
løpet av første halvår 2007. Vi vil da be om revisorbekreftelse av de tall selskapet rapporterer. 

5.2 Innsamling av data vedrørende nettjenester 

NVE sendte 1.11.2005 ut en spørreundersøkelse for å avdekke nettselskapenes praktisering og 
rapportering av anleggsbidrag og nettjenester i eRapp. Resultatene fra undersøkelsen avdekket at 
nettselskapene har forskjellig praksis når det gjelder regnskapsføring av kostnader og inntekter knyttet 
til enkelte nettjenester. Dette kan føre til at datagrunnlaget i de sammenlignende analysene blir mindre 
sammenlignbart, og at selskap som ikke regnskapsfører slike tjenester under nettvirksomheten tar med 
seg ufortjent lave kostnader inn i disse analysene. 

For å sikre konsistent informasjon om nettselskapenes kostnader påla NVE i brev av 15.9.2006 
samtlige nettselskaper å foreta en tilleggsrapportering av kostnader forbundet med nettjenester som 
ikke regnskapsføres under nettvirksomheten til selskapet. Både nettjenester som nettselskapene utfører 
selv, og regnskapsfører under øvrig virksomhet, og nettjenester hvor utførelsen er satt ut til tredjepart, 
og ikke kommer frem av selskapenes regnskaper, var omfattet av pålegget. 

Informasjonen fra den særskilte rapporteringen benyttes til å korrigere selskapenes kostnader i 
normmodellen. Fra rapporteringen er kostnader med stenging og åpning av målere, målerleie, 
kabelpåvisning, kontroll og plombering av målere og stenging, omkobling og utrykning ved brann 
eller lignende brukt i korrigeringen. I tillegg til dette er enkelte kostnader rapportert under annet tatt 
med. NVE gjør oppmerksom på at kostnader rapportert under kategorien byggestrøm ikke er tatt med.  
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5.3 Tekniske og økonomiske data fra eRapp 

Tekniske og økonomiske data fra eRapp har vært gjenstand for ordinære kontrollhandlinger. I tillegg 
er det enkelte nettselskaps data vurdert i forhold til tidligere års rapporteringer for å avdekke eventuell 
inkonsistens i rapporteringen over tid. 

Hvilke data som er benyttet og hvordan de er beregnet finnes i et eget dokument som finnes på våre 
internettsider: www.nve.no > Energi > Nettregulering > Økonomisk regulering av nettvirksomheten 

5.4 Tekniske data til regional- og sentralnettsanalysen 

Tekniske data for nettanlegg til analysene av regional- og sentralnett er samlet inn fra selskapene, og 
registrert i ”Teknisk anleggsregister” per 31.12.2005 (TEK2005). Det er hentet inn detaljert 
informasjon om linje- og transformatoravganger, transformatorer, kompenseringsanlegg og linjer og 
kabler, fordelt på det enkelte virksomhetsområde etter hvor anleggene er kostnadsført i eRapp.  

Informasjonen i TEK2005 er basert på data fra 2000 (TEK2000), som selskapene har oppdatert i høst, 
jf. NVEs brev av 19.9.2006. Selskapene har også hatt mulighet til å kommentere og korrigere de 
aggregerte størrelsene etter den første oppdateringen, jf. NVEs brev av 8.11.2006.  

NVE har kvalitetssikret dataene. Kvalitetssikringen har blant annet skjedd ved hjelp av kontakt med 
selskapene via telefon og e-post og opp mot selskapenes rapportering i eRapp.  

Selskapene har ulik praksis med hensyn til kostnadsføring av sine nettanlegg. For enkelte selskaper er 
derfor anlegg overført mellom distribusjons- og regionalnettene. Det er også ulik praksis for hvor 
grensesnittet mellom nettnivåene går. For å gjøre selskapene mer sammenlignbare er det utviklet et 
vektsystem for utvekslingspunktene (grensesnittsvariabelen).  

Vektsystemet omfatter også luftlinjer, jordkabler og sjøkabler, men disse beregnes som egne variabler.   

Vektene er endret i forhold til vektene som ble benyttet i rapportutkastet av 6.6.2006. Det nye 
vektsystemet inneholder blant annet en forbedret inndeling av anleggenes drifts- og 
vedlikeholdskostnader i forhold til kapitalkostnadene. Kapitalkostnaden er beregnet som en annuitet 
av det enkelte anleggets nyverdi for antatt leveår. Det er lagt til grunn en langsiktig rente på 5,6 %, 
basert på langsiktig risikofri rente på 5 %, med påslag for risikopremie på 3,1 %, fratrukket en 
langsiktig inflasjon 2,5 %.  Avskrivningstiden er antatt å være 40 år for linjer og kabler, 25 år for 
avganger og 35 år for transformatorer og kompenseringsanlegg. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene er beregnet som en andel av kapitalkostnaden. Innrapporteringen i 
eRapp viser at fordelingen mellom de årlige kapitalkostnadene og drift- og vedlikeholdskostnadene er 
ca 50/50 for regionalnettet. En typisk 66-132 kV linje med nyverdi på 700 kkr per kilometer har da en 
annuitetskostnad på 41,9 kkr. Dette gir en årlig driftsandel på 21 kkr. De øvrige anlegg er deretter 
tilordnet en vekt i forhold til denne.  

Vektene finnes på NVE sine internettsider:  
www.nve.no > Energi > Nettregulering > Økonomisk regulering av nettvirksomheten. 
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6 Vurdering av nye geografifaktorer 
NVE har arbeidet med å identifisere eksogene rammevilkår som har betydning for nettselskapenes 
kostnader. Med eksogene rammevilkår mener vi forhold som blant annet er betinget av selskapenes 
geografiske plassering eller kundesammensetning, og som medfører systematiske forskjeller i 
selskapenes kostnader. Arbeidet har blant annet gått ut på å finne ut om selskap som er utsatt for et 
spesielt klima systematisk har høyere kostnader enn selskap som ikke er utsatt for det samme klimaet. 
Arbeidet ble oppsummert i kapittel seks i utkast til rapport om modell for fastsettelse av kostnadsnorm 
som ble sendt ut for kommentarer 6. juni i år. 

På bakgrunn av tilbakemeldinger til utkastet, og på bakgrunn av at NVE har fått tilgang til flere og 
mer oppdaterte data har vi ansett det som nødvendig å se nærmere på enkelte av 
rammevilkårsvariablene på nytt. Etter at utkastet ble sendt ut har NVE også blitt klar over at 
nedbørdataene som ble benyttet i analysene forrige gang ikke var korrekte. Vi har beregnet korrekte 
nedbørsdata og har sett nærmere på om de nye dataene har betydning for konklusjonene fra utkastet 

I utkastet til rapporten ble kostnadsdrivende rammevilkår avdekket og analysert ved hjelp av 
faktoranalyse, Stokastisk frontanalyse (SFA) og tradisjonelle regresjonsmodeller. I denne omgang 
legges arbeidet i forkant av utkastet til grunn. For å analysere nye og oppdaterte data er kun 
tradisjonelle regresjonsmodeller tatt i bruk.  

På dette stadiet er analysene av rammevilkår kun foretatt på distribusjonsnettet. 

6.1 Regresjoner med DEA-resultat som forklaringsvariabel 

Denne metoden forklares nærmere i kapittel 5.1.8 i rapportutkastet av 6.6.2006. Vi benytter metoden 
til å undersøke om variasjonen i DEA-resultatene selskapene imellom kan forklares ved hjelp av ulike 
rammevilkår. Ved hjelp av denne metoden er både geografiske ulikheter, innmating fra små kraftverk, 
kundesammensetningen og enkelte strukturelle forskjeller analysert.  

I alle analysene av geografivariabler har vi tidsserier over DEA-resultater som testes ut mot variabler 
som ikke varierer over tidsserien. Vi benytter derfor paneldatamodeller med tilfeldige effekter og 
benytter GLS med robuste t-verdier som metode. Den samme metoden er benyttet overfor de andre 
rammevilkårene. 

Som et supplement har vi kjørt regresjoner mot gjennomsnittet av selskapene sine effektivitetstall over 
periodene vi ser på. De to metodene gir i det store og hele likelydende resultater.  

I rapportutkastet av 6.6.2006 ble variablene for klimatiske og topografiske forhold testet ut på et 
datagrunnlag for årene 2001-2004. For å teste om de nye nedbørsdataene har konsekvenser for 
konklusjonene som ble truffet i utkastet, testes først de nye dataene mot det samme datagrunnlaget. 
Deretter analyseres de mest relevante variablene mot DEA-resultater basert på et datagrunnlag for 
årene 2001-2005. Til slutt testes de mest relevante variablene mot et datagrunnlag for årene 2004 og 
2005. I det siste datagrunnlaget er selskapenes kostnader blant annet korrigert for anleggsbidrag og 
nettjenester. 
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6.2 2001-2004 tall – analyser med nye snødata 

Tabell 2 under er en oppdatert versjon av tabell 15 i rapportutkastet. I tabellen finnes resultater fra 
analyser av enkeltvariabler – med korrekte nedbørsdata – mot resultatene fra DEA. Regresjonene er 
kjørt mot resultatene fra DEA-modellen for distribusjonsnettet, DM10-CRS (se kapittel 7 i 
rapportutkastet) – med supereffektivitet1. I tabellen er bare variabler som gir signifikante utslag tatt 
med. 
 

Tabell 2 Signifikante variabler i kjøringer mot DEA-resultatene fra DM10-CRS 

Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient 

Gjennomsnittlig 

helning, Heln1 

-0,014**  

(4,.62) 

Samlet skog med svært høy 

og høy bonitet, Skog2 

-0,002** 

(-2,10) 

Minimumstemperatur 

over en 30 års periode 

-0,03** 

(-2,15) 

Vindbelastning -0,011**   

(2,27) 

Gjennomsnittelig minimums-

temperatur 

-0,004** 

(-2,01) 

Maksimumstemperatur 

over en 30 års periode 

0,02** 

(2,63) 

Nedbør som regn, Nr -0.00004** 

(-2,7) 

Gjennomsnittelig 

maksimumstemperatur 

0,02** 

(2,4) 

Snødybde målt i snøens 

vannekvivalent 

-0.0001** 

(-3,13) 

Andel bykjerne, By2 11,05** 

(3,19) 

Andel sjøkabel av høyspent 

linjer og kabler 

-0,72** 

(-2,41) 

Andel løvskog med 

svært høy og høy bonitet 

-0,49** 

(-2,92) 

Andel løvskog med 

svært høy til middels 

bonitet 

-0,35** 

(-2,65) 

Lyn målt rundt linjer og veier 0,027** 

(2,61) 

Lyn målt rundt bygninger 

og tettsteder 

0,03** 

(2,63) 

Minuslyn målt rundt 

linjer og veier 

0,035** 

(2,69) 

Vindbelastning dividert med 

avstand til kyst, Vindk 

-1,09** 

(-2,73) 

Nedbør som snø, Ns -0.00016**  

(-2,97) 

Max snødybde 

 

-0.00017** 

 (-2,78) 

    

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, mens to stjerner indikerer at 

variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes. Samtlige analyser har positive og signifikante konstantledd. 

 

På neste trinn har vi analysert forskjellige kombinasjoner av geografivariabler sammen. I disse 
analysene har vi både analysert variabler som er signifikante alene og variabler som ikke er 
signifikante alene. I tabell 3 er noen interessante sammenhenger illustrert. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                      
1 I kjøringene er Krødsherad Everk og Luster Energiverk AS tatt ut pga. at de er har høy supereffektivitet. 
Sandøy Energi AS er tatt ut fordi selskapet har ekstreme verdier på enkelte av geografivariablene. 
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Tabell 3 Modeller fra analyser med kombinasjoner av geografivariabler 

 Konstant-

ledd 

Heln1 Vindk Temp1 Skog2 By2 Ns 

RG1 Positivt og 

signifikant 

-0,010**   

(-3,13) 

-1,53**     

(-3,73) 

0,012*    

(1,84) 

-0,21*      

(-1,96) 

7,43**   

(2,25) 

 

RG2 Positivt og 

signifikant 

-0,012**   

(-3,65) 

-1,574**    

(-3,70) 

0,015**    

(2,31) 

-0,226**   

(-2,13) 

  

RG3 Positivt og 

signifikant 

-0,008**    

(-2,06) 

-1,55**     

(-3,73) 

0,01     

(1,59) 

-0,26**     

(-2,37) 

 -0,0001    

(-1,40) 

RG4 Positivt og 

signifikant 

-0,008*    

(-1,94) 

-1,25**     

(-3,35) 

 -0,19*      

(-1,87) 

 -0,00015**    

(-2,16) 

RG5 Positivt og 

signifikant 

 -1,37**     

(-3,67) 

 -0,28**     

(-3,2) 

 -0,0002**    

(-4,34) 

RG6 Positivt og 

signifikant 

 -1,43**     

(-3,94) 

 -0,26**     

(-3,02) 

9,2**  

(2,88) 

-0,0002**    

(-3,79) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, 

mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes.  

 

Da vi analyserte dataene i våren/sommeren 2006, var nedbør som snø ikke signifikant på 10 % nivå i 
analyser, verken alene eller i kombinasjon med andre variable. Når vi analyserer med de korrekte 
nedbørsdataene, forandres resultatene, jf. tabellene 2 og 3. 

RG1 og RG2 er modellene som skilte seg ut i forrige runde. Hvis vi inkluderer nedbør som snø 
(heretter bare snø) i RG2, får vi RG3. I tabellen ser vi at inkludering av snø fører til at 
gjennomsnittstemperaturen ikke lenger er signifikant på 10 % nivå. Dette kan være en indikasjon på at 
det er en sammenheng mellom de to variablene, og at temperaturen og snøen forklarer samme 
kostnadsdriveren. Indikasjonen styrkes av at korrelasjonen mellom de to variablene er lik -0,5 – 
selskap som er utsatt for lave gjennomsnittstemperaturer er også utsatt for ”mye” snø. I RG4 er 
temperaturen ekskludert. I modellen uten temperatur får de resterende variablene koeffisienter som har 
fortegn som er i henhold til hypotesene om kostnadsdrivende sammenhenger, og er signifikante på 
minst 10 % nivå.  

I RG3 og RG4 ser vi også at størrelsen på koeffisienten og signifikansen til koeffisienten til 
gjennomsnittlig helning reduseres når snø inkluderes i modellene. I RG4 er helningen så vidt 
signifikant på 10 % nivå. Dersom vi tar gjennomsnittlig helning ut av modellen ser vi at 
snøvariabelens koeffisient og signifikans styrkes, jf. RG5.  Dette tyder på at det også kan være en 
sammenheng mellom snø og helning, og at variablene forklarer noe av den samme bakenforliggende 
kostnadsdriveren. Denne antagelsen støttes av at korrelasjonen mellom variablene er lik 0,53. 

I RG6 er By2 tatt inn. Vi ser her at alle variablene har koeffisienter som er signifikante på 5 % nivå. 
Med unntak av By2 har også koeffisientene fortegn som er i overensstemmelse med de a priori 
antagelsene, jf. punkt 3.3.6 i rapportutkastet.  
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6.3 Analyser på datagrunnlag for 2001-2005  

NVE jobber ut fra en antagelse om at det er visse eksogent gitte rammevilkår som påvirker kostnadene 
til nettselskapene. Når rammevilkårene skal anskueliggjøres og analyseres, er det viktig å ha data fra 
en så lang tidsserie som mulig. Selskapenes kostnader kan av forskjellige årsaker variere mye fra år til 
år. Rammevilkårenes virkning er derimot konstant og finnes best over en lengre tidsperiode. For at vi 
skal få en konsistent tidsserie over selskapenes kostnader, har vi vært nødt til å se bort fra kostnader 
knyttet til anleggsbidrag og nettjenester. Sammenlignbare data for disse kostnadskomponentene 
foreligger kun for 2004 og 2005.  

Under dette punktet er geografivariablene analysert mot DEA-resultater fra en modell hvor 
nettjenester og anleggsbidrag ikke er tatt med på kostnadssiden. På produktsiden har vi levert energi, 
antall km høyspent nett, grensesnittsvariabelen, antall nettstasjoner, fritidsboligabonnementer og 
øvrige abonnementer2. 
 

Tabell 4 Resultater fra analyser av geografivariabler mot DEA-resultatere for årene 2001-2005 

Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient 

Heln1 -0.012**                  

(-3,64) 

Skog2 -0,17* 

(-1,74) 

Temp1 -0,001 

(-0,257) 

Vindk -1,18**                  

(-3) 

Ns -0,0002** 

(-2,85) 

By2 11,98** 

(3,43) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant 

på 10 % nivå, mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er 

angitt i parentes. Samtlige analyser har positive og signifikante konstantledd. 

I tabellen over gjengis resultatene fra analyser hvor geografivariablene er testet ut enkeltvis mot DEA-
resultatene. Vi ser at gjennomsnittlig helning (Heln1), vindbelastning dividert med avstand til kyst 
(Vindk), nedbør som snø (Ns) andel av konsesjonsområdet som er bykjerne (By2) og samlet skog med 
svært høy og høy bonitet (Skog2) har koeffisienter som er signifikante på minst 10 % nivå. Med 
unntak av By2 har de også fortegn som stemmer med forventningene, jf. punkt 3.3.6 i rapportutkastet. 
Gjennomsnittstemperaturen (Temp1) sin koeffisient blir derimot ikke signifikant på 10 % nivå. Temp1 
og By2 sine koeffisienter har heller ikke fortegn som er forenlige med de antatte 
kostnadssammenhengene. 

I neste trinn testes modellene som ble testet på 2001-2004 dataene også på 2001-2005 dataene. 
Resultatene fra analysene er gjengitt i tabell 5. 
 

                                                      
2 I analysene er Krødsherad Everk og Klepp Energi AS tatt ut. Bakgrunnen for dette er at selskapene har høy 
supereffektivitet. 
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Tabell 5 Modeller fra analyser med kombinasjoner av geografivariabler 

 Konstant-

ledd 

Heln1 Vindk Temp1 Skog2 By2 Ns 

RG1 Positivt og 

signifikant 

-0,008** 

(-2,36) 

-1,67**  

(-3,96) 

0,01    

(1,50) 

-0,18*  

(-1,68) 

9,22**   

(2,71) 

 

RG2 Positivt og 

signifikant 

-0,01** 

(-2,95) 

-1,73**  

(-3,99) 

0,01    

(2,09) 

-0,2*     

(-1,87) 

  

RG3 Positivt og 

signifikant 

-0,0048  

(-1,18) 

-1,73**  

(-4,06) 

0,01     

(1,22) 

-0,26**    

(-2,29) 

 -0,00015**    

(-2,01) 

RG4 Positivt og 

signifikant 

-0,0045  

(-1,1) 

-1,47**  

(-3,96) 

 -0,2**     

(-2,71) 

 -0,00018**    

(-2,65) 

RG5 Positivt og 

signifikant 

 -1,53**  

(-4,12) 

 -0,26**     

(-2,88) 

 -0,00023**    

(-4,27) 

RG6 Positivt og 

signifikant 

 -1,57**  

(-4,4) 

 -0,23**     

(-1,96) 

10,21**  

(3,17) 

-0,00019**    

(-3,67) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 

% nivå, mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i 

parentes.  

 

Tester mot den utvidede tidsserien gir resultater som tyder på at gjennomsnittlig helning og temperatur 
ikke bør inkluderes i samme modell som snø. I RG3 ser vi at det å inkludere snø fører til at 
koeffisientene til gjennomsnittlig helning og temperatur reduseres og ikke lenger er signifikante på  
10 % nivå. I RG4 ekskluderes gjennomsnittstemperatur. Dette fører til at koeffisienten til snø blir 
større og mer signifikant, mens koeffisienten til gjennomsnittlig helning ikke endrer seg nevneverdig. I 
RG5 ser vi at koeffisienten til snø styrkes ytterligere dersom gjennomsnittshelningen ekskluderes fra 
modellen.  Resultatene her styrker antagelsene om at det er en sammenheng mellom snø og temperatur 
og snø og helning.  

I RG6 er By2 tatt inn. For de andre variablene har ikke det stor virkning. 

6.4 2004 og 2005 med anleggsbidrag og nettjenester 

NVE har i løpet av høsten 2006 samlet inn tilleggsinformasjon fra nettselskapene. Det er både samlet 
inn data over bruken av anleggsbidrag og nettjenester som regnskapsføres utenfor nettvirksomheten. 
Praksisen på de to områdene har vært varierende selskapene imellom. Dette kan føre til at selskapenes 
kostnader blir mindre sammenlignbare. I analysene over er det ikke tatt hensyn til disse kostnadene. I 
det følgende vil resultatene fra analysene over testes ut mot et datagrunnlag for årene 2004 og 2005, 
hvor den innsamlede tilleggsinformasjonen er tatt med. På produktsiden har vi tatt med levert energi, 
antall km høyspentnett, grensesnittsvariabelen Gsk, antall nettstasjoner, fritidsboligabonnementer og 
øvrige abonnementer3. 

                                                      
3 I analysene er Krødsherad Everk og Klepp Energi AS tatt ut. Bakgrunnen for dette er at selskapene har høy 
supereffektivitet. 
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På første trinn er de mest aktuelle variablene testet ut enkeltvis mot DEA-resultatene fra den 
ovennevnte modellen. Resultatene er gjengitt i tabell 6. 
 

Tabell 6 Resultater fra analyser av geografivariabler mot DEA-resultatere for årene 2004-2005 

Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient 

Heln1 -0.013**                  

(-5,29) 

Skog2 -0,14** 

(-1,98) 

Temp1 -0,0033 

(-0,791) 

Vindk -1,48**                  

(-5,15) 

Snø -0,00015** 

(-3,55) 

By2 10,49** 

(3,99) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 

10 % nivå, mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i 

parentes. Samtlige analyser har positive og signifikante konstantledd. 

 

På samme måte som over gir analysene gjennomsnittlig temperatur en koeffisient som verken er 
signifikant eller har riktig fortegn i forhold til det vi forventet. Alle de andre variablene får 
koeffisienter som er signifikante på 5 % nivå, og som – bortsett fra By2 – har fortegn som er i tråd 
med forventningene. 

I det følgende vil de kombinasjonene av geografivariabler som ble analysert mot dataseriene over 
analyseres mot dataserien for 2004 og 2005. Resultatene fra disse analysene er gitt i tabellen under. 
 

Tabell 7 Modeller fra analyser med kombinasjoner av geografivariabler 

 Konstant-

ledd 

Heln1 Vindk Temp1 Skog2 By2 Snø 

RG1 Positivt og 

signifikant 

-0,01** 

(-3,97) 

-1,92**  

(-6,17) 

0,01*    

(1,85) 

-0,135*  

(-1,65) 

7,59**   

(3,01) 

 

RG2 Positivt og 

signifikant 

-0,011** 

(-4,68) 

-1,98**  

(-6,23) 

0,013**    

(2,54) 

-0,16*     

(-1,89) 

  

RG3 Positivt og 

signifikant 

-0,008**  

(-2,46) 

-1,97**  

(-6,29) 

0,085     

(1,57) 

-0,2**    

(-2,33) 

 -0,00012**    

(-2,14) 

RG4 Positivt og 

signifikant 

-0,007**  

(-2,37) 

-1,73**  

(-6,32) 

 -0,14*     

(-1,84) 

 -0,00015**    

(-2,94) 

RG5 Positivt og 

signifikant 

 -1,82**  

(-6,62) 

 -0,23**     

(-3,49) 

 -0,00023**    

(-5,63) 

RG6 Positivt og 

signifikant 

 -1,85**  

(-6,93) 

 -0,21**     

(-3,24) 

9**  

(3,73) 

-0,0002**    

(-4,86) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på  

10 % nivå, mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i 

parentes.  
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I tabellen over ser vi at det å gå fra RG2 til RG3 fører til at gjennomsnittstemperaturen ikke lenger er 
signifikant på 10 % nivå. Vi ser også at det å inkludere snø fører til at koeffisienten til gjennomsnittlig 
helning svekkes, selv om den fortsatt er signifikant. Hvis vi sammenligner RG4 med RG5 ser vi at 
koeffisienten til snø styrkes når gjennomsnittlig helning tas ut av modellen. 

Resultatene fra dette punktet støtter antagelsen om at det er en sammenheng mellom snø og 
gjennomsnittstemperatur. De tyder også på at det finnes en viss sammenheng mellom gjennomsnittlig 
helning og snø.  

6.5 Oppsummering av analysene på geografiske kostnadsdrivere 

Resultatene fra dette punktet forteller oss at det finnes enkelte geografiske rammevilkår som påvirker 
selskapenes resultater i DEA-modellene, og at selskap som er utsatt for disse vilkårene systematisk 
kommer skjevt ut i DEA-modellene.  

Analysene som er gjennomført i dette notatet støtter resultatene fra rapportutkastet. De forteller oss at 
selskap som har stor gjennomsnittlig helning, lave gjennomsnittstemperaturer eller stor andel skog 
med høy bonitet i sitt konsesjonsområde systematisk kommer dårligere ut i DEA-modellen enn 
selskap som er mindre utsatt for disse forholdene. Resultatene forteller også at selskap som ligger nær 
kysten kommer dårligere ut enn selskap som ligger lenger fra kysten, og at selskap som har høy andel 
bykjerne i konsesjonsområdet sitt systematisk kommer bedre ut enn selskap som har lavere andel 
bykjerne. I tillegg til dette viser resultatene i dette notatet at selskap med mye snø i sitt 
konsesjonsområde systematisk kommer dårligere ut enn selskap med mindre snø.  

Fra analysene under dette punktet skiller følgende variabler seg ut: 

- gjennomsnittlig helning, Heln1, 
 - vindbelastning dividert med avstand til kyst, Vindk, 
 - gjennomsnittstemperatur, Temp1, 
 - samlet skog med svært høy og høy bonitet, Skog2, 
- nedbør som snø; Ns og 
 - andel bykjerne, By2. 

For de fem øverste variablene viser analysene at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve i 
samme retning som utsagnene i punkt 3.3.6 i rapportutkastet. For den siste variabelen viser analysene 
imidlertid at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve i motsatt retning enn det utsagnene tilsier. 
Dette er et resultat som går igjen i så godt som alle de statistiske analysene som NVE har gjort siden 
arbeidet med å finne sammenhenger mellom nettselskapenes kostnader og eksogene rammevilkår 
startet, jf. kapittel 6 i rapportutkastet. På bakgrunn av dette tas variabelen under tvil med for videre 
testing i DEA på tross av at analysene viser at variabelen virker feil vei i forhold til det man a priori 
ventet seg.  

Alle de seks ovennevnte variablene tas med for testing i DEA. Det knyttes imidlertid et forbehold til 
variablene for gjennomsnittstemperatur, nedbør som snø og gjennomsnittlig helning. Analysene over 
viser at nedbør som snø og gjennomsnittstemperatur ikke bør inngå i samme modell. Det kan også 
stilles spørsmål ved om nedbør som snø og gjennomsnittlig helning bør inngå i samme modell. Når 
disse variablene skal testes ut i DEA, bør eventuelle modeller som inneholder en kombinasjon av de 
tre nevnte variablene sjekkes nøye ut. 
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6.6 Andre rammevilkår og forhold 

I tillegg til de geografiske forholdene har vi sett nærmere på andre rammevilkår. 
Kundesammensetning, lokal innmating fra små kraftverk, sjøkabel og lavspentnett er slike ikke-
geografiske rammevilkår som er undersøkt nærmere.  

Kundesammensetning 

I rapportutkastet som NVE sendte ut for kommentarer 6. juni i år foreslo NVE å dele levert energi opp 
i levert energi til fritidsboliger og levert energi til øvrige kundegrupper. Flere av høringsinstansene har 
gitt tilbakemelding om at levert energi til fritidsboligkunder ikke er treffsikkert når det skal tas hensyn 
til at der er dyrere å forsyne hyttekunder, og at levert energi tilgodeser selskap som har hyttekunder 
med et forbruk som ligner på forbruket til vanlige husholdningskunder. NVE er enig i at det er uheldig 
at bruk av levert energi til fritidsboliger kan favorisere selskap med fritidsboligkunder som har et slikt 
forbruksmønster. Vi ønsker derfor å teste ut om levert energi til fritidsboliger kan byttes ut med antall 
fritidsboligabonnementer.  

Under dette punktet vil NVE teste ut virkningen av å dele opp levert energi og antall abonnementer. 
For å gjøre variablene størrelsesuavhengige er levert energi til fritidsboliger og antall 
fritidsboligabonnementer dividert med hhv. totalt levert energi og antall abonnementer totalt. I 
analysene har vi kjørt regresjoner mot resultatene fra to DEA-modeller. Den første er en modell hvor 
kostnadene ikke er korrigert for anleggsbidrag og nettjenester, og hvor levert energi, antall 
abonnementer, antall km. høyspentnett og antall nettstasjoner definerer produktspekteret. For denne 
modellen har vi et datagrunnlag for perioden 2001 – 2005. I den andre modellen er kostnadene 
korrigert for anleggsbidrag og nettjenester, og produktspekteret består av levert energi, antall 
abonnementer, antall km høyspentnett, antall nettstasjoner og grensesnittvariabelen Gsk. For denne 
modellen har vi kun sammenlignbare kostnader for 2004 og 2005.  

Resultatene fra analysene er beskrevet i tabell 8. 

Tabell 8 Andel levert energi til fritidsboliger og andel fritidsboligabonnementer 

 Datagrunnlag Andel levert energi til 

fritidsboliger 

Andel abonnementer som er 

fritidsboligabonnementer 

RE1 2001- 2005 

 

-0.213 

(-1.44)     

 

RE2 2001 - 2005  -0.145** 

(-2.07) 

RE3 2004 - 2005 -0.562**      

(-2.32) 

 

RE4 2004 - 2005  -0.253** 

(-2.54) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 

10 % nivå, mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i 

parentes. Konstantleddet er positivt og signifikant i samtlige modeller. 

 

I tabellen ser det ut til at selskap med stor andel fritidsboligabonnementer og stor andel levert energi til 
fritidsboliger systematisk kommer dårligere ut enn andre når vi ser på data fra 2004 og 2005. Når vi 
analyserer på datagrunnlaget for hele perioden, 2001 – 2005, er fortsatt koeffisienten til andel 
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fritidsboligabonnementer signifikant på 5 % nivå. Koeffisienten til andel levert energi til fritidsboliger 
er derimot ikke signifikant på 10 % nivå.  

Resultatene fra analysene i dette punktet viser at dataene gir støtte for å bytte ut levert energi til 
fritidsboliger med antall fritidsboligabonnementer. Resultatene viser også at det muligens er en 
sterkere sammenheng mellom selskapenes kostnader og antall fritidsboligabonnementer enn det er 
mellom selskapenes kostnader og levert energi til fritidsboliger. Begge variabler sendes videre for 
testing i DEA. 

Innmating fra små kraftverk 

I rapportutkastet fra 6. juni i år valgte NVE å ikke inkludere innmating fra små kraftverk, på tross av at 
variabelen hadde en signifikant betydning for DEA-resultatene. Bakgrunnen for at variabelen ikke ble 
inkludert var at NVE ville følge opp utviklingen og samle inn et bredere datagrunnlag før en endelig 
beslutning om variabelen burde tas med i DEA-modellen ble tatt. Enkelte høringsinstanser ga 
tilbakemelding om at innmating fra små kraftverk representerer en så stor kostnadsdriver at NVE ikke 
kan vente med å ta variabelen inn i DEA-modellen.  

Etter rapportutkastet ble ferdigstilt, har NVE fått tilgang til oppdaterte tall for installert ytelse og antall 
småkraftverk i konsesjonsområdene. Tallene for mini- og mikrokraft er imidlertid ikke oppdatert. 
NVE har nå et datasett for to år, 2004 og 2005, over installert ytelse i og antall små kraftverk. I det 
følgende vil dette datasettet testes mot DEA-resultater fra modell DM29b En nærmere forklaring av 
DEA-modellen er gitt i kapittel 7. 

Tabell 9 Innmating fra små kraftverk 

DEA-modell konstantledd Innmating fra små 

kraftverk 

DM29b 0.923** 

(56.0) 

-185.63 

(-1.47) 

** indikerer signifikans på 5 % nivå, * indikerer signifikans på 10 % nivå.  

Små kraftverk måles ved installert ytelse dividert med levert energi. 

 

I motsetning til analysene som ble foretatt til rapportutkastet, viser analysene over at det ikke er noen 
klar sammenhengt mellom DEA-resultatene og innmating fra små kraftverk. Det kan være flere 
grunner til det. En mulig grunn er at datagrunnlaget er blitt bedre og at ovennevnte resultat er mer 
riktig. En annen grunn kan være at spesifiseringen av grunnmodellen er endret, og at den nye 
grunnmodellen allerede fanger opp de selskapene som har problemer med mye innmating fra små 
kraftverk. En tredje grunn kan være at datagrunnlaget fortsatt er for tynt, og at resultatene er for 
sensitive for årlige variasjoner i selskapenes kostnader til at de er til å stole på. 

Selv om analysen over ikke viser noen klar statistisk sammenheng mellom innmating fra små 
kraftverk og selskapenes kostnader mener NVE likevel at det i denne omgang er riktig å teste 
betydningen av variabelen i DEA-modellene.  



Side 31 
 

 

6.7 Strukturelle variabler 

Sjøkabel – forsyning av øyer 

I rapportutkastet konkluderte NVE med at sjøkabel ikke skal være en egen variabel i DEA-modellen 
for distribusjonsnettet. I høringen har det kommet tilbakemelding på at variabelen bør være med på 
bakgrunn av at den fanger opp forsyning av øyer. I lys av tilbakemeldingene tester NVE variabelen 
også i denne omgangen. 

I analysene er andel km høyspent sjøkabel av sum km høyspent testet ut mot DEA-resultatene i modell 
DM29b. 

Tabell 10 Test av sjøkabel 

DEA-modell Konstantledd Sjøkabel 

DM29b 0.914**                 

(52,2) 

-0.03686 

(-0.11) 

** indikerer signifikans på 5 % nivå, * indikerer signifikans på 10 % nivå.  

 

Testen gir ikke støtte for å ta variabelen inn i DEA-modellen. NVE utelukker med dette ikke at 
forsyning av øyer representerer en kostnadsdriver. NVE tror heller at resultatet følger av at variabelen 
sjøkabel ikke er treffsikker når det skal testes ut om forsyning av øyer er en relevant kostnadsdriver. 
Bakgrunnen for dette kan være at selskap som ikke bør fanges opp av en slik variabel har sjøkabel, og 
at NVE ikke kan plukke ut disse selskapene så lenge det ikke foreligger et objektivt kriterium som kan 
legges til grunn.  

På tross av dette tas variabelen med for videre testing i DEA. Den inkluderes imidlertid i de videre 
testene på et meget tynt grunnlag. Et eventuelt positivt resultat må derfor undersøkes nøye.  

Lavspent nett – grisgrendthet 

I rapportutkastet foreslo NVE å bytte ut antall km lavspentnett med antall nettstasjoner i 
normkostnadsmodellen. Flere av høringsinstansene peker i sine tilbakemeldinger på at dette kan gi 
bransjen uheldige signaler med hensyn til valg av høyspent kontra lavspent i de tilfeller det er mulig. 
Enkelte ga også tilbakemelding om at en modell uten lavspentnett ikke tar tilstrekkelig hensyn til 
selskap som forsyner grisgrendte områder. 

NVE er enig i at det er uheldig dersom modellen gir utilsiktede insentiver. NVE har på denne 
bakgrunn undersøkt virkningen av å ta lavspentnettet inn i modellen igjen. NVE ønsker imidlertid å 
bemerke at det i prinsippet ikke er ønskelig å ha selskapenes fysiske nett inne i modellen. NVE vil i 
tiden fremover arbeide med å finne en bedre måte å definere selskapenes nettutstrekning på. Målet er å 
finne en eksogen størrelse som beskriver selskapenes oppgaver. 

Andel lavspentnett av totalt nett og lavspennett dividert med høyspentnett er analyser mot DEA-
resultater fra DM29b. Resultatene fra analysene er gjengitt i tabell 11.  
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Tabell 11 Test av lavspent linjer og kabler 

DEA-modell Andel lavspentnett 

av sum nett 

Lavspentnett dividert 

med høyspentnett 

DM29b 0,15 

(0,831) 

 

DM29b  0,022 

(0,975) 

** indikerer signifikans på 5 % nivå, * indikerer signifikans på 10 % nivå.  

Små kraftverk måles ved installert ytelse dividert med levert energi. Konstantleddet 

er positivt og signifikant i samtlige modeller. 

 

Resultatene over indikerer at DEA-modellens forklaringskraft ikke øker signifikant hvis vi inkluderer 
lavspentnettet i modellen. Dette kommer sannsynligvis av at variablene som allerede er inne i 
modellen fanger opp den dimensjonen som variabelen skal forklare.  

Selv om analysene over ikke gir støtte for at lavspentnettet skal tas inn i modellen, sendes variabelen 
videre for testing i DEA. Bakgrunnen for dette er for å se hvordan det å inkludere variabelen påvirker 
resultatene til enkeltselskaper. Det må også vurderes om variabelen kan inkluderes på bakgrunn av at 
en modell uten lavspentnett kan gi insentiver til kortsiktige og uheldige løsninger. 

 

7 Fastsettelse av normkostnadsmodell for distribusjonsnettet på bakgrunn av 
nye data og forslag til endringer 

Vurderingene av behovet for endringer er gjort i to trinn. Først har vi vurdert om modellen som ble 
foreslått av NVE i utkastet til normmodell av 6.6.2006 står seg når vi har fått samlet inn nye 
kostnadsdata for 2005 samt informasjon om anleggsbidrag og nettjenester for 2004 og 2005. Deretter 
har vi vurdert de forslagene til endringer som er kommet fra høringsinstansene knyttet til 
utstrekningsvariabelen, kundespesifikke forhold og rammebetingelser.  

For utstrekningsvariablene er det vurdert alternative mål som inkluderer antall kilometer med 
lavspentnett. Istedenfor å skille mellom levert energi til fritidsboliger og levert energi til øvrige 
abonnementer er det for kundespesifikke forhold undersøkt betydningen av å dele opp antall 
abonnementer i fritidsboligabonnementer og øvrige abonnementer. Når det gjelder rammebetingelsene 
er det som nevnt ovenfor foretatt en vurdering av en ny variabel for snø. Pga. manglende data har det 
ikke vært mulig å vurdere variabler som skal fange opp forsyning av øyer. I tillegg er det vurdert om 
de geografiparametrene som blir benyttet skal vektes med antall km luftlinjer framfor hele 
nettutstrekningen.           
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7.1 Betydningen av nye kostnadsdata for 2005 og ny informasjon om nettjenester og 
anleggsbidrag  

I tillegg til at regnskapsdataene for 2005 nå er innlevert og kontrollert for alle selskaper, har NVE 
samlet inn nye data for nettjenester og anleggsbidrag for 2004 og 2005. Innsamlingen av tekniske data 
som er gjort i TEK2005 sammen med nye vekter gir nå en ny grensesnittsvariabel. Dette gir oss et nytt 
datasett for årene 2004 og 2005. Det er imidlertid ikke mulig å koble dette datasettet med tilsvarende 
opplysninger for perioden 2001 til 2003.       

For å vurdere konsekvensen av disse endringene har vi derfor gjennomført de samme analysene som 
ble gjennomført i kapitel 7.1 NVEs rapportutkastet av 6.6.2006, med utgangspunkt i det korrigerte 
datasettet for 2004 og 2005. Det er gjort endringer i datasettene helt frem til den 30. november, disse 
analysene er basert på datasettet slik det forelå per 15. november.    

Tabell 12 innholder en oversikt over de variablene som er testet i de ulike trinnene  

Tabell 12: Ulike variabler som er inkludert i analysen  
Variabler som er testet 

Trinn 1 – Basismodellen 
Høyspent, levert energi, abonnementer, Lavspent, 
nettstasjoner og grensesnitt  

Trinn 2 – Kundespesifikke forhold 
Levert energi til hyttekunder og stor næring. 

Trinn 3 – Rammebetingelser 
Geografiindekser, skog, helning, vind, sentrumsnærhet, 
sjøkabel og småkraft 

Trinn 1 - valg av variabler til basismodellen 

Fra tabell 14 ser vi at resultatene fra testene gir de samme konklusjonene som i tabell 22 i NVEs 
rapportutkast av 6.6.2006. Banker-testene viser at alle variablene er signifikante med unntak av 
grensesnittsvariabelen, som i utkastet ble inkludert i analysene pga stor betydning for enkelte 
selskaper.       

På basis av disse resultatene er det dermed ikke grunnlag for å endre konklusjonene knyttet til valg av 
basismodell i trinn 1.  

Tabell 13: Oversikt over de ulike modellspesifikasjonene testet i trinn 1  

  DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 DM7 
Output               
Høyspent HS HS HS HS HS HS HS 
Levert energi   LE LE LE LE LE LE 
Abonnementer     AB AB AB AB AB 
Nettstasjoner       NS   NS  NS  
Lavspent         LS   
Grensesnitt           GS GSk 
Input CAB CAB CAB CAB CAB CAB CABk 
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Tabell 14: Testresultatene fra en gradvis ekspansjon av modellen 
Frisch DEA Test - DM1-DM7CRS 
H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 
CRS    11,358   514   
DM1-CRS DM2-CRS 0,222 0,694 0,000 19,165 0,000 
DM2-CRS DM3-CRS 0,040 0,151 0,003 3,837 0,000 
DM3-CRS DM4-CRS 0,061 0,244 0,000 5,906 0,000 
DM3-CRS DM5-CRS 0,037 0,182 0,000 3,630 0,000 
DM4-CRS DM6-CRS 0,011 0,054 0,468 1,049 0,147 
DM6-CRS DM7-CRS 0,002 0,016 0,940 0,163 0,435 

  

Trinn 2 – oppdeling av levert energi i ulike kundegrupper 

I trinn 2 testes betydningen av ulike kundesammensetninger i selskapene. Testresultatene gir heller 
ikke denne gang grunnlag for å inkludere levert energi verken til stor næring eller til fritidsboliger. Å 
inkludere levert energi til fritidsboliger har imidlertid som sist stor betydning for enkelte selskap, jf. 
figur 4 og bør dermed inkluderes i de videre analysene.         

Tabell 15: Oversikt over modeller med ulike fordelinger på levert energi  

  DM8 DM9 DM10 

Output       
Høyspent HS HS HS 
Levert energi Le-SN-Fb Le-SN Le-Fb 
Abonnementer AB AB AB 
Nettstasjoner NS NS NS 
Grensesnitt GSk GSk GSk 
LE Fritidsboliger LeFb  LeFb 
LE Stor næring LeSN LeSN  
Input CABk CABk CABk 

 

Tabell 16: Resultater for modeller med ulike oppdelinger av levert energi på kundegrupper 
Frisch DEA Test - LE for ulike kundegrupper 
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 
CRS    11,358   514   
DM7-CRS DM8-CRS 0,022 0,109 0,048 2,102 0,018 
DM7-CRS DM9-CRS 0,013 0,070 0,285 1,178 0,120 
DM7-CRS DM10-CRS 0,009 0,058 0,418 0,885 0,188 
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Figur 4: Betydningen av å inkludere levert energi til fritidsboliger som egen variabel 
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Trinn 3 – inkludering av rammebetingelser 

I rapportutkastet ble en geografiindeks, som besto av en vektet sammenheng av ulike geografiske 
kjennetegn knyttet til den enkelte konsesjonærs område, forkastet. Det er derfor ikke funnet grunnlag 
for å etablere denne geografiindeksen på nytt og den er følgelig ikke testet i denne omgang. 

De enkeltstående geografiparametrene som ble tatt med videre og testet i trinn 3 i avsnitt 7.1.3 i 
rapportutkastet av 6.6.2006 er også testet nå. Tabell 17 nedenfor viser at vi får de samme 
konklusjonene knyttet til variablenes betydning i Banker-testen som i tabell 28 i utkastet fra 6.6.2006.     

Tabell 17: Oversikt over modeller med ulike rammevilkår hver for seg 

  DM13 DM14 DM15 DM16 DM17 DM18 DM19 DM20 

Output              
Høyspent HS HS HS HS HS HS HS HS 
Levert energi Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb 
Abonnementer AB AB AB AB AB AB AB AB 
Nettstasjoner NS NS NS NS NS NS NS NS 
Grensesnitt GSk GSk GSk GSk GSk GSk GSk GSk 
LE Fritidsboliger Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb 
Skog  V259*HS        

Temp   V324*HS       

Helning    V33*HS      

Vind – Kystnærhet     V197*HS Vind*HS    

Sentrumssone       V326*HS   

Sjøkabel       SjøK  
Småkraft        SmåK 
Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk CABk CABk 
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Tabell 18: Testresultater fra modeller med og uten rammevilkår 
Frisch DEA Test  
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 
CRS    11,358   514   
CRS-DM10 CRS-DM13 0,021 0,093 0,107 1,968 0,025 
CRS-DM10 CRS-DM14 0,005 0,039 0,679 0,502 0,308 
CRS-DM10 CRS-DM15 0,026 0,132 0,011 2,486 0,007 
CRS-DM10 CRS-DM16 0,014 0,062 0,371 1,323 0,093 
CRS-DM10 CRS-DM17 0,022 0,078 0,212 2,177 0,015 
CRS-DM10 CRS-DM18 0,001 0,012 0,966 0,063 0,475 
CRS-DM10 CRS-DM19 0,016 0,085 0,153 1,590 0,056 
CRS-DM10 CRS-DM20 0,014 0,078 0,212 1,309 0,096 

 
De geografivariablene som var signifikante mot modell DM10 alene, dvs. skog, vind/kystnærhet og 
helning, er alle inkludert i modellen og betydningen av å utelate én og én av disse er så testet mot 
denne modellen. Vi finner også denne gang at alle de tre variablene er signifikante i den forstand at det 
har en signifikant betydning å utelate dem fra analysen. Se tabell 19 under. 

Vi finner heller ikke denne gang at det vil ha signifikant betydning å inkludere sjøkabel eller små 
kraftverk i den endelige modellen. Dette indikerer at vi ender med den samme modellen som i 
rapportutkastet av 6.6.2006   

 
Tabell 19: Oversikt over ulike modellspesifikasjoner med flere rammebetingelser 

  DM21 DM22 DM23 DM24 DM25 DM26 

Output            
Høyspent HS HS HS HS HS HS 
Levert energi Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb Le-Fb 
Abonnementer  AB AB AB AB AB AB 
Nettstasjoner NS NS NS NS NS NS 
Grensesnitt GSk GSk GSk GSk GSk GSk 
LE Fritidsboliger Fb Fb Fb Fb Fb Fb 
Skog   V259 V259 V259  V259 V259 
Helning  V33 V33  V33 V33 V33 
Vind / avstand til kyst Vind  Vind Vind Vind Vind 
Sjøkabel     SjøK  
Små kraftverk      Småk 
Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk 
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Tabell 20: Konsekvensen av å utelate variabler i DEA-modellen 
Frisch DEA Test  
H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0,900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0,950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0,990   0,134 0,010 2,334 0,010 
Konsekvensen av å utelate skog, helning eller vind fra modellen 
CRS-DM22 CRS-DM21 0,020 0,074 0,247 2,043 0,021 
CRS-DM23 CRS-DM21 0,019 0,089 0,129 2,049 0,020 
CRS-DM24 CRS-DM21 0,017 0,085 0,153 1,760 0,039 
Konsekvensen av å inkludere sjøkabel eller små kraftverk 
CRS-DM21 CRS-DM25 0,005 0,043 0,626 0,593 0,277 
CRS-DM21 CRS-DM26 0,010 0,058 0,418 1,126 0,130 

Konklusjoner om betydningen av nye kostnadstall for 2004 og 2005  

Testene viser at det ikke har hatt betydning for valg av modell at kostnadstallene manglet verdier for 
anleggsbidrag og tjenester ved utarbeidelse av utkastet til modell for fastsettelse av kostnadsnorm av 
6.6.2006.  

Det har heller ingen betydning for konklusjonene at tallene for 2005 nå er inkludert i analysene. En 
samlet vurdering tilsier dermed at valget av modell DM21 står seg før en vurderer forslagene til 
endringer i modellen for distribusjonsnettet.     

7.2 Test av forslag til endringer i modellen for distribusjonsnettet 

Til valg av utstrekningsvariabler i basismodellen (trinn 1 over) er det kommet inn kommentar om at 
lavspentnettet også bør inngå i analysene. Bakgrunnen for dette er først og fremst at det å holde denne 
variabelen utenfor, vil kunne gi uheldige investeringssignaler i form av økt vekt på nettstasjoner (NS) 
og høyspentlinjer/-kabler (HS) i forhold til lavspentlinjer/-kabler. Ovenfor ble det pekt på at NVE vil 
arbeide for å erstatte bruk av endogene variabler som linjelenger og antall nettstasjoner i modellen, og 
at det dermed vil være de selskapene som velger den løsningen som over tid gir lavest 
samfunnsøkonomiske kostnader som vil komme best ut av analysene over tid.      

I praksis er det to måter å vurdere om det å inkludere LS har signifikant betydning for resultatene. En 
kan summere LS og HS til et samlet utstrekningsmål eller en kan inkludere LS som egen variabel. 
Nedenfor vil vi teste begge disse mulighetene. Samtidig er det viktig å være klar over at datakvaliteten 
for LS fremdeles fremstår som svært varierende. For en del selskaper skjer det betydelige endringer i 
antall km linjer fra ett år til et annet uten at en kan observere en tilsvarende endring i bokførte verdier. 
Disse endringene er, noe som også er bekreftet av flere selskap, et resultat av at lengden på nettet er 
målt og/eller beregnet på nytt i GIS. Det fremstår derfor som om det fremdeles er betydelige 
forskjeller mellom selskapene på hvor nøyaktige målinger en har for LS-nettet.   

For kundespesifikke forhold er det foreslått å erstatte fordelingen av levert energi på fritidsboliger og 
resten, med en tilsvarende deling av abonnementer. Dette gir etter høringsinstansenes mening et bedre 
bilde av kostnader knyttet til forsyning av hytter med en annen forbruksprofil enn husholdninger. 



Side 38 
 

 

Oppsplitting av levert energi vil i større grad tilgodese hyttebyer med en forbruksprofil som i større 
grad ligner på det du vil finne hos husholdningskunder.  

For rammebetingelser er det kommet noen innspill til alternative variabler og kommentarer til de 
variablene som er benyttet av NVE. Av disse er det kun snø det er mulig å teste ut betydningen av nå.  
I tillegg er det kommet innspill på at geografivariablene i DEA-modellen bør vektes med luftlinjer 
istedenfor sum linjer. Argumentet for dette er at det iht. innspillene ikke er vanlig å benytte kabler 
isteden for luftlinjer pga klimapåkjenninger. 

I tillegg er betydningen av sjøkabler og små kraftverk testet mot den endelige modellen som foreligger 
når snøen og alternativ vekting av geografivariablene er testet.  

Tabell 21: Ulike variabler som er inkludert i analysen  
Nye variabler som er testet 

Trinn 1 – Basismodellen 
Sum linjer og Lavspent  

Trinn 2 – Kundespesifikke forhold 
Antall hyttekunder 

Trinn 3 – Rammebetingelser 
Snø*HL (Høyspent Luftlinjer), Heln1*HL, Vk*HL, 
Skog1*HL 

Trinn 1 - valg av variabler til basismodellen 

I første trinn testes betydningen av å benytte sum linjer (SL) eller å inkludere lavspent (LS) som egen 
variabel. Det er ikke mulig å teste bruk av høyspent vs. sum linjer direkte da dette betyr at det er noen 
som kommer bedre ut og noen som kommer dårligere ut, mens testen vi bruker er en ensidig test som 
kun vurder de samlede endringene i fronten. Forskjellen mellom de to resultatene vil dermed fremstå 
som mindre en de reelt sett er.  

Det er imidlertid mulig å plotte de to frontene mot hverandre. Av figur 5 under ser vi at det er 
betydelige forskjeller mellom dem. Hvilken av dem som det er riktig å benytte blir derfor et spørsmål 
om hvordan man vurderer datakvaliteten og hvordan inkluderingen av variablene påvirker resultatene 
når de opptrer samtidig med de andre variablene i analysen.  

Av tabell 22 fremgår det at det å inkludere nettstasjoner i en modell med kun HS (DM3a) er mer 
signifikant enn å inkludere nettstasjoner i en modell med sum linjer (DM3b). Dette indikerer at 
lavspent og nettstasjoner i noen grad fanger opp de samme forholdene og at dette trekker i retning av 
at det har mindre konsekvenser å utelate LS fra analysen når nettstasjoner er inkludert. 

Av tabell 22 fremgår det videre at det er signifikant å inkludere LS sammen med HS før en inkluderer 
NS, dvs. modell DM3a vs. DM5a. Vi ser imidlertid igjen at LS bidrar relativt sett til mindre endringer 
enn det NS gjør. Når man tester modellen med NS og HS (DM4a) mot modellen med alle tre 
variablene (DM5b) fremgår det at det å inkludere LS sammen med HS og NS ikke er signifikant. Figur 
6 viser dessuten at dette kun har mindre betydning for noen få selskaper.    
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Tabell 22: Oversikt over de ulike modellspesifikasjonene testet i trinn 1  

  DM3a DM3b DM4a DM4b DM5a DM5b DM6 DM7 
Output                 
Høyspent  HS  HS  HS HS   
Levert energi LE LE LE LE LE LE LE LE 
Abonnementer AB AB AB AB AB AB AB AB 
Nettstasjoner     NS NS  NS NS  NS  
Sum linjer  SL  SL   SL SL 
Lavspent        LS  LS   
Grensesnitt             GS GSk 
Input CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CABk 

 
Tabell 23: Testresultatene fra en gradvis ekspansjon av modellen 
Frisch DEA Test  
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 
CRS    11,358   514   
Betydningen av å inkludere nettstasjoner 
DM3a_CRS DM4a_CRS 0,061 0,244 0,000 5,906 0,000 
DM3b_CRS DM4b_CRS 0,051 0,198 0,000 4,532 0,000 
Betydningen av å inkluderer LS 
DM3a_CRS DM5a_CRS 0,037 0,182 0,000 3,630 0,000 
DM4a_CRS DM5a_CRS 0,009 0,054 0,468 0,867 0,193 

  

På basis av dette kan en trekke den konklusjon at LS ikke bør inkluderes i modellen. Vi vil dermed gå 
videre med DM7 som i utkastet fra 06.06.06 i testene i trinn 2 og 3 under.  
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Figur 5 Forskjellen mellom å benytte HS vs SL som mål på omfanget av oppgaven. 
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Figur 6 Betydningen av å inkludere LS sammen med NS og HS 
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Trinn 2 – Test av antall fritidsboligabonnementer som egen variabel 

I henhold til kommentarer til NVEs rapportutkast av 6.6.2006 har vi testet betydningen av å dele inn 
antall abonnementer i fritidsboliger og øvrige abonnementer istedenfor den tilsvarende oppdeling av 
levert energi. Igjen er det slik at det ikke vil være mulig å teste de to modellene DM10a og DM10b 
mot hverandre. 

Vi kan imidlertid vurdere endringene i de to modellene mot resultatene fra modell DM7 fra trinn 1 
over. Tabell 24 viser at det har signifikant betydning å splitte opp antall abonnementer, mens det ikke 
har betydning å splitte opp levert energi.  Dette illustreres også i figur 7 under. 

Det er derfor grunnlag for å konkludere med at DM10b blir lagt til grunn for de vurderingene som 
gjøres av geografivariabler i trinn 3.      

Tabell 24 Oversikt over modeller med ulik fordeling av fritidsboliger  
  DM10a DM10b 

Output     
Høyspent HS HS 
Levert energi Le-FbLE  
Abonnementer  AB AB-FbAB 
Nettstasjoner NS NS 
Grensesnitt GSk GSk 
LE Fritidsboliger FbLE  
Fritidsboliger abonnementer  FbAB 
Input CABk CABk 

 
 
Tabell 25: Resultater for modeller med ulike oppdelinger av levert energi på kundegrupper 
Frisch DEA Test  
H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 
Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 
Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 
CRS    11,358   514   
DM7-CRS DM10a-CRS 0,009 0,058 0,418 0,885 0,188 
DM7-CRS DM10b-CRS 0,020 0,105 0,059 1,885 0,030 
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Figur 7 Betydningen av å dele opp abonnementer på fritidsboliger og øvrige abonnementer 
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Trinn 3 - valg av geografivariabler 

Testene i trinn 3 gjøres i to trinn. Først testes betydningen av å erstatte vekting av geografivariabler 
med samlet lengde HS sammenliknet med det å kun vekte med høyspent luftlinjer (HL).    

Av tabell 25 under fremgår det at alle de tre geografivariablene som ble funnet å være signifikante når 
en vekter med HS også er signifikante når vi vekter med HL. Konklusjonen for de øvrige variablene er 
også sammenfallende med tidligere resultater.  

Vi har mottatt innspill på at HL er et bedre mål på det som geografien virker på, og vi har valgt å 
benytte denne vekten i de videre analysene. 

Tabell 26 Oversikt over modeller med ulike rammevilkår med 
oppdeling av abonnementer  

  DM13b DM15b DM17b DM27 

Output        

Høyspent HS HS HS HS 

Levert energi LE LE LE LE 

Abonnementer  AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB 

Nettstasjoner NS NS NS NS 

Grensesnitt GSk GSk GSk GSk 

Fritidsboliger abonnementer FbAB FbAB FbAB FbAB 

Skog  Skog2*HL    

Helning   Heln1*HL   

Vind og kyst    Vk*HL  

Snø    Snø*HL 

Input CABk CABk CABk CABk 
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Tabell 27: Test av resultater fra modeller med og uten rammevilkår 
Frisch DEA Test -   N = 524 

H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 

Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 

Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 

CRS    11,358   514   

CRS-DM10b CRS-DM13b 0,021 0,112 0,038 1,975 0,024 
CRS-DM10b CRS-DM15b 0,014 0,066 0,326 1,340 0,090 
CRS-DM10b CRS-DM17b 0,022 0,085 0,153 2,149 0,016 
CRS-DM10b CRS-DM27 0,018 0,089 0,129 1,767 0,039 

 

Av tabell 27 fremgår det at den nye snøvariabelen har signifikant betydning når den testes mot 
modellen uten geografivariabler, dvs. DM10b. Vi ser imidlertid at heling er mindre signifikant enn 
tidligere, DM10b vs. DM15b. 

I tabell 28 gis en oversikt over hvilke modeller som er beregnet for å teste hvilke av de fire 
geografivariablene som skal inkluderes samlet i den endelige modellen. Av tabell 29 fremgår det at 
helning ikke lenger er signifikant sammen med de øvrige variablene i analysen. Dette skyldes 
antakelig at helning og snø er relativt høyt korrelert.  

I tillegg er det viktig å presisere at måten helning beregnes på i kartdatasystemene undervurderer 
helningen til linjer som går langs vann. Det kan derfor være enkelte skjevheter i beregningene av 
denne variabelen.  

En samlet vurdering tilsier at modell DM29 er den som best modellerer forskjellene mellom 
selskapene. Dette fremgår også klart av figur 8 og 9 under. 

Tabell 28 Oversikt over modeller med ulike rammevilkår  

  DM28 DM21b DM29 DM30 DM31 DM32 DM33 

Output           

Høyspent HS HS HS HS HS HS HS 

Levert energi LE LE LE LE LE LE LE 

Abonnementer  AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB AB-FbAB 

Nettstasjoner NS NS NS NS NS NS NS 

Grensesnitt GSk GSk GSk GSk GSk GSk GSk 

Fritidsboliger abonnementer FbAB FbAB FbAB FbAB FbAB FbAB FbAB 

Skog  Skog2*HL Skog2*HL Skog2*HL  Skog2*HL Skog2*HL Skog2*HL 

Helning  Heln1*HL Heln1*HL  Heln1*HL Heln1*HL Heln1*HL Heln1*HL 

Vind og kyst  Vk*HL Vk*HL Vk*HL Vk*HL    

Snø Snø*HL  Snø*HL Snø*HL Snø*HL Snø*HL Snø*HL 

Sjøkabel      SjøK  

Mikro/mini/småkraft       Småk 

Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk CABk 
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Tabell 29 Test av ulike geografiske parametere 
Frisch DEA Test  

H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0,094 0,100 1,283 0,100 

Critical 0.950   0,108 0,050 1,648 0,050 

Critical 0.990   0,134 0,010 2,334 0,010 

Konsekvensen av å utelate skog, helning, snø eller vind og kyst  fra modellen 

CRS-DM21b CRS-DM28 0,013 0,081 0,181 1,392 0,082 
CRS-DM29 CRS-DM28 0,004 0,039 0,679 0,420 0,337 
CRS-DM30 CRS-DM28 0,020 0,116 0,031 2,110 0,018 
CRS-DM31 CRS-DM28 0,018 0,078 0,212 1,814 0,035 
Konsekvensen av å inkludere sjøkabel eller små kraftverk 

CRS-DM29 CRS-DM32 0,008 0,043 0,626 0,849 0,198 
CRS-DM29 CRS-DM33 0,010 0,062 0,371 1,083 0,140 

 

Det er også testet betydningen av å inkludere sjøkabel og små kraftverk. I rapportutkastet fra 6.6.2006 
ble det funnet at små kraftverk hadde en signifikant betydning. Av tabell 29 ser vi at dette ikke lenger 
er tilfelle, men figur 10 illustrer virkningen for enkeltselskaper. Bakgrunnen for at denne variabelen 
ikke lenger er signifikant kan skyldes flere forhold, men en nærliggende forklaring er at det å 
inkludere snø som egen variabel i analysene bidrar til å fange opp selskaper som ligger i mer 
nedbørsrike områder og som til en viss grad kan være sammenfallende med de områdene der det er 
den største utbredelsen av små kraftverk.               

En samlet vurdering tilsier derfor at det er modell DM29 som skal benyttes for å fastsette 
normkostnaden for distribusjonsnettene. 

Figur 8 Betydningen av å inkludere snø 
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Figur 9 Betydningen av å utelate helning 
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Figur 10 Betydningen av å inkludere små kraftverk 
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7.3 Modell for distribusjonsnettet  

Basert på analysene ovenfor sitter vi igjen med modell DM29 for distribusjonsnettet.  

Output Forkortelse 

Antall kilometer høyspentnett HS 

Levert energi (MWh) LE 

Antall nettstasjoner NS 

Antall abonnementer ekskl. fritidsboliger AB-Fb 

Antall fritidsboligabonnementer FbAB 

Grensesnittsvariabel GsDk 

Andel linjer i skog med høy / svært høy bonitet – Vektet med antall km høyspent 
luftlinjer 

Skog2*HL 

Kystklima: Gjennomsnittlig ekstremvind / avstand til kyst - Vektet med antall km 
høyspent luftlinjer 

Vk*HL 

Gjennomsnittlig antall mm nedbør som snø - Vektet med antall km høyspent luftlinjer Snø*HL 

  

8 Normkostnadsmodellen for regional- og sentralnett 

8.1 Tilnærmingen til en oppgavebasert modell for regional- og sentralnett 

I en mer oppgavebasert modell vil alle nettanleggene som inngår i det enkelte selskaps regional- 
og/eller sentralnett samlet sett utgjøre den oppgaven det enkelte selskap står overfor. For å få et mål på 
denne samlede oppgaven må en derfor beregne størrelsen på oppgaven knyttet til hvert enkelte anlegg 
i forhold til de andre anleggene. Det krever for det første en oversikt over alle nettanleggene selskapet 
har, og for det andre må en kunne vite noe om forskjellen på størrelsen på oppgaven knyttet til ulike 
typer anlegg. En trenger med andre ord et vektsystem som sier noe både om kapitalkostnadene og 
drift- og vedlikeholdskostnadene knyttet til ulike typer av nettanlegg. 

Når en så skal måle ressursutnyttelsen i de enkelte selskap kan en i prinsippet vurdere selskapets 
samlede kostnader sett i forhold til det samlede målet på den oppgaven som utføres. Dette tilsvarer 
med andre ord en DEA-modell med én innsatsfaktor (input) og en oppgavevariabel (output). Dette 
forutsetter imidlertid at vektsystemet er tilstrekkelig godt til å fange opp alle forskjeller mellom de 
ulike anleggstypene. Det er grunn til å tro at det er enklest å etablere treffsikre vektsystemer innenfor 
hver anleggskategori, mens det er større usikkerhet knyttet til vektene mellom ulike typer av 
nettanlegg. Dette gjelder for eksempel mellom anleggskomponenter som inngår i transformator- og 
koblingsstasjoner på den en siden og linjer og kabler på den andre. Det vil sannsynligvis også være 
enklere å etablere et konsistent vektsystem innenfor ulike anleggskategorier, f.eks. luftlinjer, 
jordkabler og sjøkabler. Det kan derfor være nødvendig å operere med flere oppgaver eller output også 
i analysen av regional- og sentralnettet. 

Vektsystemet er ikke laget for å fange opp geografiske forskjeller i kostnadene i seg selv. Det vil 
derfor være nødvendig å vurdere om det finnes kostnadsforskjeller mellom selskapene som kan 
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forklares med geografi eller andre rammebetingelser. Som for distribusjonsnettsanalysen har vi derfor 
vurdert en reke mulige geografivariabler som skal kunne fange opp mulige kostnadsforskjeller mellom 
selskapene. En kan imidlertid ikke utelukke at en oppdeling av oppgavebeskrivelsen i ulike nettanlegg 
også kan fange opp mulige forskjeller i kostnadene mellom selskapene som skyldes geografi. 

I forhold til hvordan oppgavevariablene blir beregnet kan en også stille spørsmål om hvilke kostnader 
som bør inngå i analysen. Når en legger til grunn at det er anleggenes maksimale kapasitet, enten i 
form av installert ytelse eller reell overføringskapasitet på linjer og kabler, som bli benyttet er det ikke 
samme grunnlag for å inkludere nettapet i beregningen.  Dette blir nærme drøftet nedenfor.     

8.2 Oppgavevariablene i regional- og sentralnettsanalysen 

Regional- og sentralnettets oppgave er å transportere og/eller transformere effekt over tid, og disse 
oppgavene er forskjellige både med hensyn til anlegg og kostnader. I tillegg er produksjon av reaktiv 
effekt en nødvendig del av kostnadene som følger av transportoppgaven.  

Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet to variabler som beskriver kostnadsdrivere i regional- og 
sentralnettet, Grensesnitt og Nettutstrekning. Tidligere har det blitt påpekt at det kan være ulik praksis 
mht hvilket virksomhetsområde selskapet har kostnadsført nettanleggene på. Dette gjelder spesielt for 
grensesnittet mellom distribusjons- og regionalnettet. Skillet mellom regional- og sentralnettet har en 
annen begrunnelse enn at oppgaven mellom er nettnivåene er vesentlig forskjellige. Om anlegget 
inngår i sentralnettsordningen eller ikke, har dermed liten betydning for den oppgaven selskapet står 
overfor.  

Det er benyttet informasjon om antall avganger (med 1- og 2-brytersystem) på primær-, sekundær- og 
tertiærsiden av transformatorer, antall transformatorer og samlet installert ytelse og installert ytelse for 
kompenseringsanlegg.  

For at selskaper som har transformeringsoppgave på ulike spenningsnivåer skal kunne sammenlignes 
er de enkelte anleggene i hvert utvekslingspunkt multiplisert med sin respektive vekt før de summeres 
til variabelen Grensesnitt. I forhold til modellen som ble foreslått i rapportutkast av 6.6.2006 er det 
ingen endringer i denne variabelen med unntak av forbedringer av vektsystemet. 

I forslaget til modell i rapportutkast av 6.6.2006 var transportoppgaven delt inn i nettutstrekning og 
transportert effekt. Transportert effekt har imidlertid flere svakheter og det er derfor valgt å beregne en 
kapasitetsjustert nettutstrekningen. Denne er beregnet som antall kilometer trasé korrigert for 
forskjeller i overføringskapasitet. I tillegg er det tatt hensyn til mastetype, line-type og antall kurser.  

Det kan være grunn til å tro at det vektsystemet som benyttes ikke i tilstrekkelig grad fanger opp 
kostnadsforskjellene mellom selskaper med luftlinjer, jordkabler og sjøkabler. Vi har derfor valgt å 
teste for eventuelle forskjeller mellom disse tre ulike anleggstypene.   

Hovedgrunnen for tidligere å behandle sentralnettsanlegg i en egen variabel var at nettapet i 
sentralnettsanlegg ikke var kostnadsført hos den enkelte sentralnettseieren. Tilbakemeldinger fra 
konsesjonærene indikerer at nettapet kan medføre betydelige usikkerhet i analysene av regional- og 
sentralnettet. Ut over dette er anlegg som er definert som sentralnettsanlegg svært like anlegg som 
inngår i regionalnettet. Når nettapet utelates i analysene, er det ikke lenger grunnlag for å skille på 
regional- og sentralnettsanlegg.  

Begrunnelse for å skille mellom Grensesnitt og Nettutstrekning er at det kan være forskjeller knyttet til 
kostnader ved anleggene som fanges opp for hver gruppe isolert sett, men ikke mellom gruppene. 
Eksempelvis kan det være knyttet nødvendige kostnader til bygningsmasse i utvekslingspunkter, som 
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ved en sammenslåing av grensesnitt og nettutstrekning vil kunne gi en undervurdering av nødvendige 
kostnader for utvekslingspunktene. Tilsvarende kan være tilfelle for kostnader knyttet til 
nettutstrekning. 

8.3 Testing av ny modell for regional og sentralnett  

Som for distribusjonsnettet baserer beregningene i dette notatet seg på kostnadsstallene slik de forelå 
per 15.11.2006. Det er imidlertid gjort endringer i datasettet etter denne tid som kan føre til at de 
endelige resultatene vil avvike noe fra det som presenteres her.  
 
Som i distribusjonsnettsanalysen gjøres analysen i regionalnettet i prinsippet i tre trinn.  

� I første trinn analyseres omfanget av oppgaven dvs. hvilke variabler som best beskriver 
størrelsen på oppgaven eller den faktiske dimensjoneringen av anlegget. I praksis betyr dette 
at det undersøkes om det er forskjell på om transformeringsoppgaven måles ved installert 
ytelse (MVA) eller hvor mye effekt som maksimalt er transformert historisk (MW).   

� I andre trinn analyseres betydningene av ”strukturvariable” dvs. i forskjellene på typen 
oppgaver som utføres, avhengig av hva slags type nettanlegg selskapet har. 

� I tredje trinn testes det om geografivariabler har betydning.   
 
Modellene som blir testet i trinn 1 og 2 fremgår av tabell 30 og resultatene fra testene er gitt i tabell 
31.  Her fremgår det at det ikke har signifikant betydning om vi benytter installert ytelse eller 
maksimal transformert effekt. Av figur 11 fremgår det at det kun er for noen få selskaper dette valget 
har betydning og at denne betydningen er liten. Det er derfor ikke grunnlag for å avvike fra 
målsetningen med den oppgavebaserte tilnærmingen som er å legge størst mulig vekt på den 
kapasiteten og ytelsen som faktisk er installert.   
     
Samtidig fremgår det av tabell 31 at det er signifikant å splitte opp nettutstrekningsvariabelen i tre 
variabler: Luftlinjer, jordkabler og sjøkabler. Figur 12 illustrerer at dette har betydning for flere 
selskaper. Samtidig er det grunn til å anta at dette skille ikke bare fanger opp eventuelle mangler ved 
vektsystemet, men også fanger opp geografiske forhold. Dette følger av at typiske byverk som 
Hafslund Nett AS og Trondheim Energiverk Nett AS har relativt sett mye jordkabler, mens kystverk 
som Nordmøre Energi, Lofotkraft, Sunnhordland Kraftlag m.fl. har relativt sett mye sjøkabel.          
 
En samlet vurdering tilsier dermed at det er riktig å legge til grunn modell RM04a når en skal vurdere 
betydningen av geografifaktorene. 
 
Tabell 30; Modellene i trinn 1 og 2 

  RM03a RM03b RM04a RM04b 
Output     
Transmisjonsnett Vnett Vnett   
Luftlinjer   Vluft Vluft 
Jordkabel   Vjord Vjord 
Sjøkabel   Vsjø Vsjø 
Grensesnitt GrMVA GrMW GrMVA GrMW 
Input     
Kostnader uten nettap TotexU TotexU TotexU TotexU 
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Tabell 31 Resultatene fra testene i  trinn 1 og 2. 
Frisch DEA Test - TEST-RM3-4 -  N = 97 
H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0,900   0,154 0,100 1,286 0,100 
Critical 0,950   0,176 0,050 1,653 0,050 
Critical 0,990   0,218 0,010 2,346 0,010 
CRS     6,964   192   
Forskjellen mellom MVA og MW 
RM03a RM03b 0,004 0,062 0,690 0,138 0,445 
RM4a RM4b 0,000 0,041 0,848 0,017 0,493 
Betydingen av å dele opp grensesnitt. 
RM03a RM4a 0,063 0,196 0,024 2,377 0,009 
RM03b RM4b 0,059 0,196 0,024 2,223 0,014 

 
 
Figur 11 Forskjellen mellom å benyttet MW og MVA til å måle transformeringsoppgaven 
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Figur 12 Konsekvensen av å dele inn nettutstrekningen i ulike nettanlegg 
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Konklusjonene knyttet til valg av modell over står seg uavhengig av hvilke selskaper som tillates å 
danne fronten eller referansen til analysene. Før en kan teste betydningen av geografifaktorene på 
resultatene er det imidlertid nødvendig å sikre at fronten består av et representativt utvalg med 
selskaper som kan danne realistiske forbilder for de øvrige selskapene. Det finnes i datasettet en rekke 
relativt sett små selskaper, også etter at de selskapene som kun har oppgaver knyttet til 
transformeringen mellom regional- og distribusjonsnett er flyttet til distribusjonsnettsanalysen. Enkelte 
av disse selskapene vil havne på fronten både når modell RM04a estimeres og når ytterligere variabler 
inkluderes i form av geografivariabler. Det har derfor vært nødvendig å sette en størrelsesbegrensning 
på hvilke selskaper som får lov til å være med å definere fronten i analysen.  
 
I datagrunnlaget er det en rekke selskaper med kostnader fra noen hundretusener til om lag 6,5 
millioner i samlede kostnader som vil være referanseselskaper dersom de inkluderes i analysene. Disse 
er holdt utenfor i de beregningene som er gjennomført her. Det er grunn til å understreke at dette ikke 
har betydning for konklusjonene over, men det har betydning ved estimering av hvilke av 
geografifaktorene som er signifikante. De miste referanseverkene har dermed om lag 10 millioner 
kroner i samlede kostnader uten nettap.      
 
Av tabell 32 fremgår det hvilke geografivariabler som er testet for regionalnettet. Utvalget av variabler 
er i denne sammenheng basert de variablene som ble testet både i stokastiske frontanalyser og i 
ordinære regresjonsanalyser mot effektivitetsresultatene i tilknytning til distribusjonsnettsanalysene 
over. I tillegg har vi valgt å teste betydningen av vind alene og en noe videre skogvariabel som også 
inkluderer skog med middels bonitet.  
 
Som i distribusjonsnettsanalysen er geografivariablene vektet med luftlinjer. Begrunnelsen for det er 
som over at det kun er luftlinjer som disse geografiparametrene påvirker.  
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Tabell 32: Modellene for testing av ulike geografivariabler i trinn 3 

  RM05a RM06a RM07a RM08a RM09a RM10a RM11a 
Output        
Luftlinjer Vluft Vluft Vluft Vluft Vluft Vluft Vluft 
Jordkabel Vjord Vjord Vjord Vjord Vjord Vjord Vjord 
Sjøkabel Vsjø Vsjø Vsjø Vsjø Vsjø Vsjø Vsjø 
Grensesnitt GrMva GrMva GrMva GrMva GrMva GrMva GrMva 
Geografivariabel        
Snø L*Snø       
Temperatur  L*Temp1      
Vind og kyst   L*Vk     
Helning    L*Hel1    
Skog med høy og middels bonitet     L*Skog1   
Skog med høy bonitet      L*skog2  
Vind       L*vind 
Input        
Kostnader uten nettap TotexU TotexU TotexU TotexU TotexU TotexU TotexU 

 
Resultatene viser at det kun er skogvariabelen med middels, høy og svært høy bonitet som er 
signifikant, mens skog med høy og svært høy bonitet ikke er signifikant. Dette er ikke langt unna 
resultatene som ble funnet før sommeren og ble presentert i rapportutkastet av 6.6.2006. Det er også 
verdt å merke seg at skogvariabelen med høy bonitet ikke er langt fra å være signifikant.  
 
Tabell 33: Test av trinn 1 og 2 
 
Frisch DEA Test - TEST-RM3-12 -  N = 97 
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0,900   0,154 0,100 1,286 0,100 
Critical 0,950   0,176 0,050 1,653 0,050 
Critical 0,990   0,218 0,010 2,346 0,010 
CRS     6,964   192   
RM04a RM05a 0,006 0,052 0,773 0,226 0,411 
RM04a RM06a 0,024 0,103 0,357 0,875 0,191 
RM04a RM07a 0,003 0,021 0,960 0,095 0,462 
RM04a RM08a 0,014 0,062 0,690 0,506 0,307 
RM04a RM09a 0,069 0,227 0,007 2,581 0,005 
RM04a RM010a 0,031 0,134 0,175 1,127 0,131 
RM04a RM011a 0,003 0,021 0,960 0,109 0,457 
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8.4 Modell for beregning av kostnadsnormen for regional- og sentralnett 

Basert på denne analysen har NVE derfor kommet til at Modell RM09 er den modellene som best 
beskriver oppgavene knyttet til regional- og sentralnett.  

Output Forkortelse 

Luftlinjer (2000 ulike anleggskomponenter) VLuft 

Jordkabler (45 ulike anleggskomponenter) VJord 

Sjøkabler (34 ulike anleggskomponenter) VSjø 

Grensesnitt (8 vekter for brytere; 5 hovedklasser av transformatorer, hver med mange 
vekter etter ytelse; 6 hovedklasser av kompenseringsanlegg, hver med mange vekter 
etter ytelse) 

GrMva 

Andel linjer i skog med middels til svært høy bonitet – Vektet med antall km luftlinjer L*Skog1 

 
Det er en rekke selskaper som kommer ut med et relativt lavt DEA-resultat, jf. figur 14, som følge av 
at det er et betydelig større spenn i resultatene fra denne analysen enn i den tilsvarende analysen for 
distribusjonsnettet. Som nevnt over er det grunn til å tro at de store forskjellene kan være knyttet til 
sprangvise investeringer og lang levetid på enkelte anlegg som bidrar til å gjøre forskjellene på 
kapitalkostnadene betydelig større i denne analysen. I tillegg har verken bransjen eller NVE erfaring 
med denne modellen i den forstand at den representerer en helt ny tilnærming i motsetning til 
distribusjonsnettsanalysen som gradvis er videreutviklet til det den er i dag.  
 
NVE legger derfor til grunn at resultatene i første omgang bør benyttes med noe større forsiktighet enn 
resultatene for distribusjonsnettene. Resultatene justeres derfor for å ta hensyn til denne usikkerheten. 
Dette gjøres ved å vekte opp selskapene med et DEA-resultat under gjennomsnittet og vekte ned de 
selskapene som har et resultat som er høyere enn snittet.    
 
Modell RM09 vil bli lagt til grunn ved beregningen av selskapenes kostnadsnorm og inntektsrammer. 
Det DEA-resultatet som blir lagt til grunn i analysene vil bli beregnet gjennom å legge til grunn 
halvparten av den forskjellen som blir avdekket i analysene. Dette innbærer at et selskap som har et 
kalibrert DEA-resultat på 0,8 (gjennomsnittet er lik 1) vil få et DEA-resultat på 0,9 ved beregningen 
av kostnadsnormen. Tilsvarende vil et selskap med målt DEA-resultat etter kalibrering på 1,1 få et 
endelig DEA-resultat på 1,05.       
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9 Beregning av DEA resultater for fastsettelsen av inntektsrammen 

9.1 Beregning av DEA resultatene for distribusjonsnettet. 

Som grunnlag for å varsle selskapene om inntektsrammene for 2007 har NVE, basert på innrapporterte 
og korrigerte data, først beregnet et DEA-resultat for hvert av distribusjonsnettene iht. modell DM29 
over. Det understrekes at det for alle beregningene er lagt til grunn gjennomsnittlig tap i MWh for 
perioden 2001 til 2005 i totalkostnaden som er brukt i analysene.    

Beregningen av DEA-resultatene for distribusjonsnettet gjøres i tre trinn.  

1. Først beregnes resultatene for alle selskapene som har fullstendige data mot en front som 
består av gjennomsnittlig KILE. Det betyr at selskapene måles med sine faktiske kostnader i 
2005 mot en front som består av selskaper der kostnadene er basert på gjennomsnittlig KILE 
(2003-2005). Det er enkelte av selskapene som av ulike grunner er vurdert til ikke å kunne 
være med på definere fronten. Hvilke selskaper dette er, fremgår av resultatfilene som ligger 
på NVEs nettsider. 

2. Deretter beregnes supereffektiviteten til de selskapene som får være med å definere fronten 
mot en front bestående av de samme selskapene for 2004. Igjen er kostnadene basert på 
gjennomsnittlig KILE. For de selskapene som relativet sett hadde en svakere prestasjon i 2005 
enn i 2004 er DEA-resultatet satt til 1. Videre kan det være enkelte selskaper der tallene for 
2004 ikke fremstår som konsistente også i disse tilfellene er DEA-resultatet satt til 1. Hvilke 
selskaper dette er, fremgår av informasjonen som ligger ute på NVEs nettsider.  

3. Til slutt beregnes supereffektivitet for de selskapene som har et DEA-resultat på 1 eller mer, 
men som av ulike grunner ikke har fått lov til å være med på å definere fronten. Dette gjøres 
ved å inkludere ett og ett av de aktuelle selskapene sammen med de øvrige frontselskapene og 
deretter beregne supereffektiviteten til dette selskapet mot den tilsvarende fronten for 2004 
med gjennomsnittlig KILE. Det er lagt til grunn tilsvarende vurderinger av data for 2004 som i 
punkt 2 over. Det fremgår av informasjonen som er lagt ut på NVEs nettsider hvilke selskaper 
dette gjelder.               

Til slutt kaliberers DEA resultatene for distribusjonsnettet ved å justere DEA-scoren for vektet 
gjennomsnittseffektivitet for selskapene som er med i analysene. Det vektede gjennomsnittet er 
beregnet ved å benytte det enkelte selskaps kostnadsgrunnlag, dvs. med faktisk KILE og faktisk tap.  

De selskapene som av ulike grunner ikke er inkludert i beregningene av DEA-resultatene vil i 
beregningene av inntektsrammene få et resultat tilsvarende gjennomsnittet eller med andre ord får en 
kalibrert DEA-score lik 1.   
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Figur 13 Kalibrerte DEA-resultater for den endelige distribusjonsnettsmodellen (DM29).   
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9.2 Beregningen av DEA-resultatene for regionalnettet 

For regionalnettet beregnes DEA-resultatene på samme måten som for distribusjonsnettet, men i 
tillegg justeres (eller tiltes) resultatene slik at de som har lavere DEA-resultat enn gjennomsnittet 
vektes opp, mens de som har høyere DEA-resultat enn gjennomsnittet vektes ned.  

I praksis gjøres dette ved at de kalibrerte resultatene justeres symmetrisk med en faktor på 0,5 slik at 
halvparten av det kalibrerte resultatet teller. 



Side 55 
 

 

Figur 14 Kalibrerte og justerte DEA-resultater for regionalnettet 
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9.3 Beregning av det samlede DEA-resultat  

Etter kalibreringen av DEA-resultatet for distribusjonsnettet og kalibreringen og justeringen (tiltingen) 
av DEA-resultatet for regionalnettet veies de to resultatene sammen til et samlet DEA-resultat for 
hvert selskap.      

For å komme frem til det samlede DEA-resultatet veies det kalibrerte resultatet for hvert nettnivå med 
nettnivåets andel av det samlede kostnadsgrunnlaget for inntektsrammen. Det er dette samlede DEA-
resultatet som inngår ved beregningen av inntektsrammen og som fremgår av varselet om 
inntektsramme for 2007.  
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Figur 15 Samlet DEA resultat, etter at resultatene fra distribusjonsnetts analysen er vektet sammen med 
resultatene fra regional og sentralnettsanalysen.  
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