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Flaskehalsinntekter tilgjengelig for utbetaling i Q1-2023 

Vi viser til midlertidig forskrift av 28.oktober 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. Første rapportering i henhold til forskriften ble 
oversendt RME 1. november 2022 og gjaldt for hele 2022. Denne rapporten gjelder for Q1-2023. 

Kriterier for beregning av beløp for utbetaling 
På bakgrunn av ordlyden i §4 i forskriften har Statnett lagt følgende til grunn for fastsettelse av 
beløp som er tilgjengelig for utbetaling:  

a) Beløpet skal ikke overstige flaskehalsinntekter internt i Norge og mot UK 
b) Beløpet skal ikke overstige Statnetts merinntekt 

I tillegg er beløpet vurdert opp mot fremtidige kostnader og inntekter. Blant annet har vi hensyntatt 
at fastleddet i tariff for forbruk er satt til null for hele 2023 samt at RME har fastsatt en terskelverdi 
på kraftprisen som skal legges til grunn ved beregning av energileddet i tariffen.  

Usikkerhet i flaskehalsinntekter 
Ved rapportering av beløp tilgjengelig for utbetaling i 2022 kunne vi basere oss på realiserte 
flaskehalsinntekter til og med oktober 2022. Vi kunne da med stor grad av sikkerhet fastslå et 
beløp for utbetaling i 2022 som var innenfor forskriftens kriterier, dvs at beløpet ikke oversteg 
flaskehalsinntekter i Norge og mot UK samt ikke oversteg Statnetts merinntekt.  

Ved vurdering av beløp for utbetaling i Q1 2023 må vi basere oss på prognoser, og det er stor 
usikkerhet knyttet til hvor mye vi vil få i flaskehalsinntekter fremover. Imidlertid kan vi fastslå at 
vedtatt utbetaling til nettselskapene for 2022 (5,9 mrd kroner) ble lavere enn hva Statnett 
rapporterte som tilgjengelig for utbetaling i brev av 1.11.2022 til RME (9 mrd kroner). Vi har følgelig 
et "overskudd" på 3 mrd. kroner fra 2022 som vi kan utbetale i 2023.  

Gitt usikkerheten og dermed det store utfallsrommet i forventede flaskehalsinntekter i 2023 
kombinert med at fastleddet for forbruk er satt til null, er det usikkert om det vil være rom for 
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ytterligere utbetaling i 2023. Ved neste rapportering (for Q2-2023) vil usikkerheten knyttet til 
faktiske flaskehalsinntekter for året være noe mindre, og det kan vurderes om det kan utbetales 
mer.  

Anbefalt beløp tilgjengelig for utbetaling  
Utfra en samlet vurdering, og det faktum at Statnett allerede har satt tariffen for forbruk til null for 
hele 2023, kan opptil 3 milliarder kroner av Statnetts opparbeidede merinntekt / mottatte 
flaskehalsinntekter utbetales til underliggende nettselskap i Q1 2023.  

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 resten av 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 


