
  

  

Rettleiing til berekningsgrunnlag for inntektsrammer 2021 

Denne rettleiinga presenterer kva data frå den økonomiske og tekniske rapporteringa (eRapp) som 

nyttast til fastsetting av inntektsrammer for 2021. Her forklarer vi kvar de ulike dataa er henta frå, og 

kva dei skal brukast til. Vi nyttar skjermbilete frå eRapp for å illustrere kvar størrelsane er henta frå. 

Desse skjermbileta er berre eksempel, og vil ikkje spegle verdiar som RME har registrert for eit 

selskap.  

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet1 beskriv korleis berekningsgrunnlaget for inntektsrammene 

skal fastsettast. 
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1. Data som skal gå inn i kostnadsgrunnlaget 

Vi baserer selskapa sine kostnadsgrunnlag for 2021 på deira eigne drifts- og vedlikehaldskostnader, 

avskrivingar, bokførte verdiar på nettkapital per 31.12, nettap og faktiske KILE-beløp frå 

regnskapsåret 2019, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-1. 

1.1 Resultatskjema og note 13: Drifts- og vedlikehaldskostnader og avskrivingar  

Resultatskjemaet i eRapp inneheld dei kostnadspostane som vert lagt til grunn når selskapets drifts- og 

vedlikehaldskostnader og avskrivingar skal reknast ut. Frå og med inntektsrammene for 2016 nyttar vi 

årlige observasjonar av løn, mens inflasjonsjusterte pensjonskostnader inngår som eit gjennomsnitt 

over fleire år. Løn og pensjonar hentar vi frå note 13.   

 
1 Forskrift av 11.3.1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer 
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Informasjonen som nyttast frå resultatskjemaet er markert i biletet under: 

 
Eksempel frå eRapp 

Post 391 (andre driftsinntekter) vert trekt frå kostnadsgrunnlaget både i inntektsrammeberekninga og i 

grunnlaget for dei samanliknande analysane. 
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Løn og pensjonskostnader hentar vi frå note 13, som vist under: 

 

Lønskostnadene som inngår i drifts- og vedlikehaldskostnadene vert:  

Løn og andre personalkostnader ekskl. pensjon periodisert  

- Herav aktivering av eigne lønskostnader  

+ Pensjonskostnader periodisert  

+ Pensjonskostnader (estimatavvik) ført mot eigenkapital  

+ Pensjonskostnader (implementering) ført mot eigenkapital  

Dei tre siste kostnadselementa er ikkje årlige observasjonar, men eit snitt over dei siste fem åra.  
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1.2 Balanseskjemaet: Avkastningsgrunnlaget 

Vi nyttar data frå balanseskjemaet til å bestemme selskapa sitt avkastningsgrunnlag. I skjermbiletet 

under viser vi postane som inngår i avkastningsgrunnlaget. Vi summerer dei merka postane, og legg til 

1 prosent for arbeidskapital jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-1 bokstav c. 

 
Eksempel frå eRapp 
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1.3 Note 11: Nettap 

Informasjon om det fysiske nettapet hentar vi frå note 11. Tapet multipliserast med ein referansepris 

på kraft for å rekne ut nettapskostnaden som vert inkludert i kostnadsgrunnlaget, jf. forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet § 8-4. 

 
Eksempel frå eRapp 

1.4 Vedlegg K: KILE 

KILE-beløp hentar vi frå vedlegg K. Nokon selskap har også korrigert ordinær KILE. KILE-beløpet 

som vert brukt i kostnadsgrunnlaget er «Sum KILE» i biletet nedanfor, fråtrekt eventuell «Korrigert 

ordinær KILE». 

 
Eksempel frå eRapp 

Utbetalingar ved svært langvarige avbrot (USLA) og KILE frå individuelle avtaler er ikkje ein del av 

ordinær KILE. Desse beløpa vert direkte overført til note 14, «Andre driftskostnadar», som inngår i 

resultatskjemaet som post 600. Frå og med inntektsrammene for 2020 skal ikkje USLA inngå i 
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selskapa sine kostnadsgrunnlag. Difor trekk vi USLA-beløpet frå «Andre driftskostnadar» når vi 

reknar ut selskapa sine kostnadsgrunnlag.  

 
Eksempel frå eRapp 
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2 Data som inngår i utrekninga av kostnadsnormen 

2.1 Note 17B: Tilskotsfinansierte anlegg 

Kostnader knytt til tilskots-/anleggsbidragsfinansiert kapital inngår ikkje i kostnadsgrunnlaget, men 

inngår i de samanliknande analysane. Under viser vi skjermbilete frå note 17B, der vi har markert kva 

data som vert brukt: 

 

Eksempel frå eRapp 

  



Side 8 

 

 

 

2.2 Note 1.5: Tal på abonnentar 

Tal på abonnentar vert brukt som ein oppgåve i modellen for lokalt distribusjonsnett. Informasjon om 

dette hentar vi frå note 1.5 i eRapp. Vi presiserer at det er tal på aktive abonnentar per 31.12 som skal 

vera rapportert i denne nota.  

 

 

Eksempel frå eRapp 
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2.3 Vedlegg H: km nett og stasjoner med fordelingstransformatorer 

Sum km høgspent nett og tal på stasjoner med fordelingstransformatorer pr. 31.12. vert brukt som 

oppgåver i modellen for lokalt distribusjonsnett. Verdiane hentar vi frå vedlegg H. Vi nyttar også 

verdiane frå vedlegg H til å rekna ut del sjøkabel og jordkabel, som vi nyttar i 

rammevilkårskorrigeringa (trinn 2). 
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Eksempel frå eRapp 
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3 Data som ikkje inngår i dei samanliknande analysane 

3.1 Vedlegg M: Utredningsansvar og KDS 

Summen av meirkostnader i samband med utredningsansvar og meirkostnader i samband med KDS- 

funksjonen vert trekt frå totalkostnadene som inngår i dei samanliknande analysane for regionalnettet. 

 
Eksempel frå eRapp 

 


