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Utbetaling av Statnetts interne flaskehalsinntekter 
 
Vedtak 
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter med dette vedtak om at Statnett SF skal 
utbetale beløp til mottakerne i tråd med vedlegg 2. Hjemmelen for vedtaket er midlertidig 
forskrift om bruk av flaskehalsinntekter § 5. 
 
Bakgrunn 
Det er vedtatt en midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter som trådte i kraft 1. 
november 2022.  Formålet med forskriften er å etablere en midlertidig ordning for 
omfordeling av flaskehalsinntekter mellom budområder internt i Norge og fra 
mellomlandsforbindelsen til Storbritannia fra Statnett SF til regionale og lokale 
nettselskaper for å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser. 
Forarbeidene til forskriften kan leses i RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift 
om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no). Her beskrives bakgrunnen for forskriften, og 
hvordan beløpene skal beregnes. 
 
Statnett har lagt frem rapport om hvor stor del av flaskehalsinntekten som er tilgjengelig 
for utbetaling i tråd med forskriftens § 4. Rapporten ligger vedlagt som vedlegg 1.  
 
Om beløp til utbetaling 
RME har vurdert beløpet til utbetaling og beregnet beløp per nettselskap, som kan 
faktureres og utbetales fra Statnett, i henhold til forskriftens § 5. 
 
Beløpet per selskap er basert på en beregning av hvert nettselskaps tapskostnader per 
måned fra januar 2022 frem til og med desember 2022. Metoden for beregning av 
nettapskostnadene er lik som ved fastsettelsen av inntektsrammen for 2022, men prisen 
på kraft er ukjent for november og desember. For disse månedene er det benyttet 
sluttkurser fra 31. oktober på terminpriskontrakter på kraft for november og desember per 
prisområde. 
 

https://publikasjoner.nve.no/rme_rapport/2022/rme_rapport2022_05.pdf
https://publikasjoner.nve.no/rme_rapport/2022/rme_rapport2022_05.pdf
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Nettapskostnader knyttet til kraftpriser over 35 øre per kWh utgjør beløpet for utbetaling. 
Detaljer om beregningsmetoden er beskrevet i RME Rapport 5/2022. 
 
Fakturerbart beløp for 2022 per selskap er vedlagt. Det er beregnet to beløp per selskap for 
2022. Et for perioden januar til og med november, og et for desember. Det skal sendes en 
faktura per beløp.  
 
Krav til utbetaling 
For at Statnett skal utbetale beløpene, må det sendes en bankbekreftelse til Statnett. Krav 
til innhold i bankbekreftelsen ligger vedlagt som et eksempelbrev. Bankbekreftelsen skal 
sendes direkte fra banken med autorisert signatur til Statnett på e-post 
regnskap@statnett.no. Sendes bankbekreftelsen senere enn 10. november, kan det 
forsinke utbetalingen.  
 
Faktura sendes på EFH-format til Statnett SF med følgende: 

- Overskrift: Tilskudd for økte tapskostnader 
- Organisasjonsnummer 
- Referanse til vedtak fra RME 
- Vedtaket som vedlegg til fakturaen 
- Fakturareferanse: Oppgjør og Markedsdrift 
- Fakturamottaker: Nina Cathrine Olsrud 
- Kontonummer 
- Beløp eks. mva 
- Det skal fremgå av faktura når fakturaen er utstedt og det skal være minimum 14 

dagers forfallsfrist fra denne datoen.  
- For beløpet som gjelder desember er tidligste forfall 15. desember 
- Forfallsfrist senest 31.12.2022 

 
For ytterligere informasjon om sending av e-faktura til Statnett, se Slik sender du e-faktura 
til oss | Statnett. 
 
Klageadgang 
Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker fra vedtaket ble 
mottatt. Klagen skal sendes til RME, helst til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no.  
Les mer nedenfor hvordan dere klager. Kravene til klagen følger av forvaltningsloven 
kapittel VI. 
 
Har dere spørsmål? 
Ta kontakt med saksbehandler på e-post, fvsl@nve.no, dersom dere har spørsmål. Husk å 
oppgi saksnummer i emnefeltet. 
 
Vedlegg 

- Vedlegg 1 - Brev - 2022-10-27_Flaskehalsinntekter tilgjengelig for utbetaling 
- Vedlegg 2 - Fakturerbart beløp 

https://www.statnett.no/om-statnett/bli-leverandor-til-statnett/slik-sender-du-e-faktura-til-oss/
https://www.statnett.no/om-statnett/bli-leverandor-til-statnett/slik-sender-du-e-faktura-til-oss/
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- Vedlegg 3 - Eksempelbrev på bankbekreftelse 
 
 
Med hilsen 
 
Fartein Valen Slåttebrekk 
Rådgiver 
 
 
Godkjent av Tore Langset 
Direktør 
 
 
Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
HYDRO ENERGI AS 
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS 
UVDAL KRAFTFORSYNING SA 
TINFOS AS 
KE NETT AS 
SØR-NORGE ALUMINIUM AS 
STATNETT SF 
GRIUG AS 
Aktieselskabet Saudefaldene 
RAKKESTAD ENERGI AS 
HALLINGDAL KRAFTNETT AS 
ODDA ENERGI NETT AS 
GLITRE ENERGI NETT AS 
ELVENETT AS 
VESTMAR NETT AS 
NORGESNETT AS 
BKK NETT AS 
LNETT AS 
LEDE AS 
AGDER ENERGI NETT AS 
ELVIA AS 
HYDRO ALUMINIUM AS 
ETNA NETT AS 
STATKRAFT ENERGI AS 
FØIE AS 
SØR AURDAL ENERGI AS 
HERØYA NETT AS 
MODALEN KRAFTLAG SA 
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EVERKET AS 
FAGNE AS 
VEVIG AS 
ENIDA AS 
ASKER NETT AS 
VONETT AS 
MIDTNETT AS 
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS 
RØROS E-VERK NETT AS 
STRAUMNETT AS 
HEMSIL NETT AS 
KLIVE AS 
EL-VERKET HØLAND AS 
LYSNA AS 
BØMLO KRAFTNETT AS 
HAVNETT AS 
KVAM ENERGI NETT AS 
HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 
JÆREN EVERK AS 
VANG ENERGIVERK AS 
DE NETT AS 
BREHEIM NETT AS 
SYGNIR AS 
FØRE AS 
NOREFJELL NETT AS 
RK NETT AS 
TELEMARK NETT AS 
STANNUM AS 
 
Kopimottakerliste: 
BINDAL KRAFTLAG SA 
ELMEA AS 
VESTALL AS 
ARVA AS 
NORDVEST NETT AS 
LUCERNA AS 
ELINETT AS 
BARENTS NETT AS 
MØRENETT AS 
ISALTEN NETT AS 
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 
LINEA AS 
TROLLFJORD NETT AS 
MELØY NETT AS 
Svabo Industrinett AS 
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SANDØY NETT AS 
VISSI AS 
ANDØY ENERGI NETT AS 
NETTSELSKAPET AS 
TENSIO TN AS 
TENSIO TS AS 
NETTINORD AS 
FJELLNETT AS 
S-NETT AS 
SUNETT AS 
TINDRA NETT AS 
STRAUMEN NETT AS 
LEGA NETT AS 
LINJA AS 
LUOSTEJOK KRAFTLAG NETT AS 
MELLOM AS 
ROMSDALSNETT AS 
KYSTNETT AS 
ALUT AS 
SKIAKERNETT AS 
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Orientering om rett til å klage  
Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan 
også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i 
saken. 

Hvor skal du sende 
klagen? 

Du må adressere klagen til Energiklagenemnda men sende 
den til RME. RMEs e-postadresse er: rme@nve.no. 

RME vurderer om vedtaket skal endres. Dersom RME ikke 
endrer vedtaket, vil vi sende klagen til Energiklagenemnda . 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen 
vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet 
frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller 
burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper 
ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 
år siden RME fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen 
for vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be RME 
om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før 
klagefristen løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

- Skrive hvilket vedtak du klager på. 
- Skrive hvilket resultat du ønsker. 
- Opplyse om du klager innenfor fristen. 
- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør 
forklare hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se 
dokumentene i saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg 
til RME for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du 
kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på RMEs 
vedtak, og klagen er avgjort av  Energiklagenemnda som 
overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder 
siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra 
din side at klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom RME eller Energiklagenemnda endrer vedtaket til 
din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og 
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nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker 
etter at klagevedtaket kom frem til deg.  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 
32 og 36. 
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