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Vurdering av NVEs referanserente
Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene
Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.
Bakgrunn
Hvert femte år vurderer NVE parameterne som legges til grunn i fastsettelsen av
referanserenten for nettbransjen. Siste gjennomgang ble gjennomført i 2012, og modellen
ble endret med virkning fra 2013. NVE har nå fått to konsulentselskaper til å vurdere om
utviklingen i finansmarkedene de siste fem år gir grunnlag for å justere enkelte parametere i
dagens metodikk. De foreslår å sette ned renten med 0,5%.
Vurdering
Kraft er en viktig forutsetning for verdiskapning og industriproduksjon i Norge. Fylkene er
samfunnsutviklere som ønsker å legge til rette for næringsutvikling. Derfor ser Kraftfylka
behovet for tilstrekkelig kapital til kraftbransjen, særlig i strømnettet, som er avgjørende for
næringsetablering over hele landet.
Vi er derfor skeptisk til å endre nettselskapenes avkastning gjennom å senke den risikofrie
renten til 1 %. Det er beregnet at rundt 140 milliarder kroner skal investeres i det norske
strømnettet de kommende årene. Betydelige deler av denne summen skal investeres i
distribusjonsnettet.
Selv om markedspremien økes til området 5,6-5,7%, vil det bli en reduksjon i NVEs
referanserente på drøyt 0.5 %. Dette innebærer en betydelig reduksjon i avkastingen på
selskapenes nettkapital. Dette er uheldig.
Oppsummert:
-

Økende fokus på fornybar energi og distribuert energi øker presset på nettutbygging.

-

Det er et ønske å få kapital inn i kraftbransjen, da er det viktig å framstå som et
attraktivt investeringsobjekt. Det åpnes også for at livforsikringsselskaper skal kunne
investere mer i strømnettet framover, og det er viktig at de får god avkastning på
investert kapital.

-

De langsiktige utviklingstrekkene har ikke endret seg siden forrige vurdering av NVErenten, som ble grundig gjennomarbeidet.

Nettselskapene må investere i AMS-målere, digitalisering og fornyelse av strømnettet de
nærmere årene. Det er fortsatt nødvendig med langsiktig og stabil forventning knyttet til
avkastning på egenkapital, slik at man får de nødvendige investeringene i strømnettet.
Kraftfylka mener derfor mye taler for å beholde dagens avkastning på̊ kapitalen.
Med vennlig hilsen,
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