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Reguleringsmyndigheten for energi - RME 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 Oslo 
   

Saksbeh./tlf.nr.: Steinar Aksnes/  
Deres ref./Deres dato:   /   
Vår ref.:  22/01077 
Vår dato: 01.11.2022 
 

   
  
  

Sendt pr e-post: rme@nve.no 

  

 

 

 

Flaskehalsinntekter tilgjengelig for utbetaling i 2022 

Vi viser til midlertidig forskrift av 28.10.2022 som sier at Statnett i forkant av hvert kvartal skal 

rapportere hvor mye av mottatte flaskehalsinntekter som er tilgjengelig for utbetaling til 

underliggende nett for kommende periode. Ettersom bestemmelsen trer i kraft sent i 2022 vil det 

kun bli gitt en samlet rapportering for 2022.  

Kriterier for beregning av beløp for utbetaling 
Statnett har lagt følgende til grunn for fastsettelse av beløp som er tilgjengelig for utbetaling: 

1. Beløpet bør ikke medføre at Statnett får mindreinntekt ved utgangen av utbetalingsåret 
2. Beløpet må ikke overstige mottatte flaskehalsinntekter for Norge internt og mot UK i 

utbetalingsåret  
 

For øvrig har vi vurdert beløp tilgjengelig for utbetaling opp mot fremtidige inntekter og kostnader, i 
tråd med § 4 i forskriften. 
 

Anbefalt beløp tilgjengelig for utbetaling  
I vurderingen av beløp tilgjengelig for utbetaling er følgende sentrale beløp lagt til grunn 

• Prognose for flaskehalsinntekter fra Norge internt og UK i 2022:  14.400 mill nok 

• Prognose for saldo merinntekt ved utgangen av 2022:    13.400 mill nok 

   

Utfra en samlet vurdering, og det faktum at Statnett allerede har satt tariffen for forbruk til null for 

hele 2023, mener vi at opptil 9 milliarder kroner av Statnetts opparbeidede merinntekt / mottatte 

flaskehalsinntekter kan utbetales til underliggende nettselskap i 2022. Beløpet kan utbetales 

samlet eller fordeles med 11/12-deler 15. november 2022 og 1/12-del 15. desember 2022. 
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Statnett vil presisere at det er stor usikkerhet knyttet til både interne og eksterne 

flaskehalsinntekter fremover. Dette medfører også stor usikkerhet rundt hva som vil kunne bli 

tilgjengelig for utbetaling i 2023. 

Utdypende forklaring knyttet til beregning av beløp tilgjengelig for utbetaling kan om ønskelig 

dokumenteres nærmere i et møte.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Gunnar G. Løvås 

Konserndirektør 

 

 

 

 

 

 


