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RME verifiserer Statnetts bruk av flaskehalsinntekter i 2021 

RME verifiserer at Statnett har brukt flaskehalsinntektene som har oppstått på 

kraftforbindelsene mellom Norge og tilknyttede land i 2021 i tråd med regelverket. 
Statnett har rapportert relevante flaskehalsinntekter og hvordan inntektene har blitt 

brukt.  

 
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal etter grensehandelsforordningen årlig 

offentliggjøre en rapport som viser flaskehalsinntektene1 som er opptjent på 

kraftforbindelser mellom Norge og tilknyttede land, hvordan disse er brukt, sammen med 

en bekreftelse på at denne bruken er i samsvar med kravene i regelverket, og at de 
samlede flaskehalsinntektene brukes til ett eller flere av de fastsatte formålene.  

Kravene til bruk av flaskehalsinntekter 

Forordning (EF) nr. 714/2009 («grensehandelsforordningen») er innlemmet i EØS-avtalen, 
og gjennomført i norsk rett i forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk 

kraft over landegrensene. Forskriftens § 1 bestemmer at grensehandelsforordningen 

gjelder som forskrift i Norge, med de tilpasninger som følger av vedlegg IV i EØS-avtalen. 
Grensehandelsforordningen stiller krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntekter 

som oppstår på utenlandsforbindelsene. Ifølge artikkel 16.6 i grensehandelsforordningen 

skal inntektene brukes til følgende formål:   

 
a) Som garanti for at den tildelte kapasiteten faktisk er tilgjengelig, og/eller 

b) Til nettinvesteringer som bevarer eller øker samkjøringskapasitetene, særlig i nye 

forbindelsesledninger. 

 

Dersom inntektene ikke kan benyttes effektivt til disse formålene, kan de benyttes som en 

inntekt som RME skal ta i betraktning når vi godkjenner metoden for beregning av 
nettariffer og/eller fastsettelse av nettariffer. En slik bruk krever godkjenning fra RME. 

 
1 Flaskehalsinntekter oppstår som følge av prisforskjeller mellom Norge og tilknyttede land, både når det 

importeres og eksporteres kraft.  
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Resten av inntektene skal settes på en separat konto inntil de kan benyttes til formålene 

fastsatt i første ledd bokstav a) og b). 

Statnetts rapportering 

Statnett sendte den 14. februar 2022 en rapport til RME med oversikt over opptjente 
relevante flaskehalsinntekter i 2021 og bruken av disse. Denne rapporten er basert på 

metoden for bruk av flaskehalsinntekter som Statnett utarbeidet ved innføring av 

regelverket i 2020. Metoden kan leses her. Metoden innebærer at Statnett setter opp et 
skyggeregnskap som viser opptjente flaskehalsinntekter på mellomlandsforbindelsene og 

relevante kostnader som de mener oppfyller kravene om å opprettholde eller øke 

utvekslingskapasiteten. I metoden forklarer Statnett hvilke kostnader som de anser å være 
relevante å inkludere i rapporteringen, og hvilke prinsipper som ligger til grunn for 

avgrensningen. Denne metoden lå til grunn for vår verifisering av bruk av 

flaskehalsinntekter i 2020. I tillegg ba vi om at Statnett i 2021 skulle spesifiserer hvilke av 

de relevante kostnadene flaskehalsinntektene ville dekke. Dette har Statnett gjort i 
rapporteringen for 2021.  

Rapporterte flaskehalsinntekter i 2021 

Figur 1 viser at Statnett hadde en samlet inntekt på relevante mellomlandsforbindelser i 
2021 på 3 629 millioner kroner. Statnett har ikke rapportert inntekter knyttet til North Sea 

Link (NSL) som kom i drift 1. oktober 2021. Siden Storbritannia gikk ut av EU og det indre 

energimarkedet fra og med 2021, er NSL en forbindelse til et tredjeland i relasjon til 
regelverk om bruk av flaskehalsinntekter. Vår vurdering er at krav til bruk av 

flaskehalsinntekter ikke gjelder for inntekter fra forbindelser til tredjeland. 

Flaskehalsinntekter fra NSL kan derfor unntas fra denne rapporteringen.  

 

 
Figur 1 Hentet fra Statnetts rapport for 2021 (tall i millioner kroner) 

Rapportert relevante kostnader i 2021 

Statnett rapporterer at relevante kostnader etter metodikken i sum utgjør 5 274 millioner 
kroner i 2021. Av disse utgjør kostnader direkte knyttet til mellomlandsforbindelsene 1 625 

millioner kroner, mens resterende kostnader er knyttet til relevante interne nettanlegg. 

Statnett har fordelt kostnadene etter kostnadskategori som vist i figur 2 under. De fordeler 
flaskehalsinntektene pro-rata mellom disse kostnadskategoriene. De samlede 

flaskehalsinntektene utgjør 68,8 prosent av de relevante kostnadene i 2021, slik at ved den 

valgte metodikken dekkes kostnadene i hver kostnadskategori med 68,8 %. I sum dekkes 

3 629 millioner kroner av Statnetts kostnader i 2021 av disse flaskehalsinntektene.  

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/statnetts-bruk-av-flaskehalsinntekter/
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Figur 2 Hentet fra Statnetts rapportering for 2021 

 

Vedtak om at bruken av flaskehalsinntektene i 2021 er i tråd med kravene 

RME verifiserer at Statnett har brukt flaskehalsinntektene i 2021 på en måte som er i 

samsvar med kravene i grensehandelsforordningen artikkel 16.6.  

Dere kan klage på avgjørelsen innen tre uker 

Hvis dere vil klage på avgjørelsen, må dere gjøre det til Energiklagenemnda innen tre uker 

fra det tidspunktet brevet er kommet frem til dere. Klagen må begrunnes skriftlig. Dere 

stiler den til Energiklagenemnda, men sender den til Reguleringsmyndigheten for energi 
på e-post: rme@nve.no. 

 

Med hilsen 

 
Silje Cathrine Syvertsen 

Seniorrådgiver 

 
 

Godkjent av Roar Amundsveen 

Seksjonssjef 
 

Tore Langset 

Direktør 
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