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Varsel om vedtak om utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett 
SF til selskaper i NO3 
Vi varsler med dette at vi gjør om deler av vedtaket om utbetaling av Statnetts 
interne flaksehalsinntekter fra 3.11.2022. Vi vil samtidig gi dispensasjon fra 
midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter og vedta at Statnett skal 
utbetale flaskehalsinntekter til selskaper med nettvirksomhet i prisområde NO3. 
Frist for å kommentere varselet er 10.3.2023, og vi vil fatte vedtak etter det. 

Bakgrunn 

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vedtok at Statnett skulle betale 5,9 
milliarder kroner til underliggende nettselskaper den 3.11.2022 (referanse 202220485-1). 
Beløp per selskap var presentert i vedlegg 2 til vedtaket, og her sto selskapene i NO3 
oppført med 0 i faktureringsbeløp til Statnett.  Vedlegget viste at beregnet kraftpris for 
2022 for NO3 var 322,35 kr/MWh, som er lavere enn terskelprisen på 350 kr/MWh. 

Faktiske kraftpriser i NO3 ble høyere enn de terminprisene vi benyttet i vedtaket. Vi har 
mottatt flere henvendelser fra nettselskaper i NO3 som ønsker at vi dispenserer fra 
forskriftens krav og pålegger Statnett utbetalinger til nettselskap i NO3.   

Vår vurdering 

Vi vurderer at vårt opprinnelige vedtak var i tråd med midlertidig forskrift om bruk av 
flaskehalsinntekter. Beregningene er basert på faktiske områdespotpriser per måned og 
terminpriser der faktisk kraftpris ikke er tilgjengelig, se forskriftens § 5 annet ledd, bokstav 
a). I dette tilfellet benyttet vi faktiske priser for januar–oktober, og terminpriser for 
november og desember. De faktiske prisene for november og desember ble høyere enn 
terminprisene i NO3. Forskriften legger ikke opp til noen etterberegning når året er omme. 
Også i forarbeidene uttales det at terminprisene i fjerde kvartal ikke vil bli erstattet av 
faktiske priser (s. 9). 

Vi kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften, se forskriftens § 8. En dispensasjon 
innebærer et fritak fra å følge forskriftens bestemmelser. Vilkåret for å dispensere er at det 
foreligger et «særlig tilfelle». Hva som kvalifiserer som et særlig tilfelle vil bero på en 
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konkret vurdering. Vi vurderer at det foreligger et særlig tilfelle i denne saken fordi det 
fortsatt er midler tilgjengelig i ordningen, dispensasjon ikke er til ulempe for noen av 
partene og fordi differansen mellom terminpris og faktisk pris var særlig høy i november 
og desember. Se nærmere om disse vurderingene nedenfor. 

Det finnes midler tilgjengelig i ordningen 

Vi har vært i kontakt med Statnett SF og har blitt informert om at det finnes 
flaskehalsinntekter tilgjengelig i ordningen som kan betales ut til underliggende 
nettselskaper. Det er nødvendig at det er finnes tilgjengelige flaskehalsinntekter til 
ordningen fordi vi ikke kan ikke pålegge Statnett å overføre flaskehalsinntekter som 
overstiger deres merinntekt.   

Dispensasjon er ikke til ulempe for noen av partene  

Så lenge det finnes flaskehalsinntekter til ordningen, har det ingen økonomiske 
konsekvenser om disse flaskehalsinntektene blir utbetalt nå eller ikke, verken for Statnett 
eller for nettselskapene som skal fakturere Statnett. Et dispensasjonsvedtak vil imidlertid 
få virkninger for nettselskapenes kunder i form av lavere nettleie. Dispensasjonsvedtaket 
vil redusere beløpet som er tilgjengelig for senere utbetalinger med 117,8 millioner korner.  

Stor differanse mellom terminpris og faktisk kraftpris 

Spørsmålet blir deretter om forskjellen mellom beregnet kraftpris med terminpriser for 
november og desember, og beregnet kraftpris med faktiske priser for hele året medfører så 
store konsekvenser at det kan regnes som et særlig tilfelle.  

Formålet med den midlertidige forskriften er at ordningen skal redusere risikoen for at 
kundene får økt nettleie som følge av høye kraftpriser. I forarbeidene vurderer vi at 350 
kr/MWh er en rimelig grense for høy kraftpris. Samtidig er ikke ordningen innrettet slik at 
den garantert vil dekke alle kostnader knyttet til nettap over denne prisen. Det skyldes 
delvis at ordningen er begrenset oppad av hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig 
til ordningen, og at terskelprisen kan havne høyere enn 350 kr/MWh. Videre legges det opp 
til at vi skal benytte terminpriser i beregningen, og terminprisene vil nødvendigvis avvike 
fra faktiske priser. Det utgjør dermed ikke et «særlig tilfelle» i seg selv at terminprisen 
avviker fra faktisk pris, dette ligger allerede som et premiss i hvordan ordningen er 
utformet.  

Terminprisene som vi benyttet for november og desember 2022 var henholdsvis 432,7 
kr/MWh og 515,1 kr/MWh for NO3. Til sammenligning ble de faktiske prisene på 
henholdsvis 637,4 og 1815,3 kr/MWh, for desember innebærer det at faktisk pris er mer enn 
det tredobbelte av terminprisen. De månedlige prisene vektes med forbruk per måned i 
2020, og når vi beregner årspris for 2022 med faktiske priser også for november og 
desember, blir beregnet kraftpris i NO3 484,69 kr/MWh. Det er 50 prosent høyere enn den 
beregnede kraftprisen som vi benyttet i vedtaket i november. Vi mener det er et vesentlig 
avvik.  
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Dersom vi hadde benyttet en beregnet kraftpris på 484,69 kr/MWh for NO3 sammen i 
vedtaket i november, ville de 17 selskapene i NO3 til sammen hatt rett på 117,8 millioner 
kroner av Statnett sine flaskehalsinntekter. Dette utgjør i gjennomsnitt 1 øre/kWh, eller 
grovt regnet 200 kr per år for en gjennomsnittshusholdning. Selv om vi vurderer at dette 
ikke er særlig høye beløp, medfører det at kundene sannsynligvis får økt nettleie på grunn 
av høye kraftpriser.  

Vi mener de helt spesielle forholdene i dette tilfellet gir grunnlag for å dispensere fra 
forskriftens § 5 annet ledd, bokstav a) om at terminpriser skal benyttes der hvor faktisk 
pris ikke er tilgjengelig, og vi varsler at selskapene i NO3 skal få utbetalt 
flaskehalsinntekter tilsvarende det de ville ha fått dersom vi hadde benyttet beregnet 
kraftpris på 484,69 kr/MWh i vedtaket av 3. november 2022.   

Dispensasjonen gis ved delvis omgjøring av tidligere vedtak med hjemmel i 
forvaltningsloven § 35. Vi vurderer at endringen ikke er til skade for noen som vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser. 

Varsel 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) varsler at vi vil omgjøre vedtak av 3. november 
2022, når det gjelder Statnett sin plikt til utbetaling til nettselskaper i NO3. 
 
RME varsler med dette nytt vedtak om dispensasjon fra forskriftens § 5 annet ledd, bokstav 
a) om at terminpriser skal benyttes der hvor faktisk pris ikke er tilgjengelig, slik at Statnett 
skal utbetale beløp til mottakerne i NO3 i tråd med tabellen nedenfor. 

Selskap  Beløp 
ELINETT AS 5 295 093  
FJELLNETT AS 6 447 372  
LINJA AS 7 910 516  
MØRENETT AS 19 856 230  
NEAS AS 7 577 561  
NETTSELSKAPET AS 5 045 377  
NORDVEST NETT AS 3 028 789  
RAUMA ENERGI PRODUKSJON AS 1 112 814  
SANDØY NETT AS 145 601  
SKIAKERNETT AS 283 658  
S-NETT AS 2 089 860  
BRENETT AS 871 044  
SUNNDAL ENERGI KF 818 246  
STRAUMNETT AS 922 227  
TENSIO TN AS 16 371 127  
TENSIO TS AS 38 702 818  
TINDRA NETT AS 1 362 126  
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Vedtaket blir fattet med hjemmel i midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter § 8 
og forvaltningsloven § 35. 

Dere kan uttale dere om varselet innen 10.3.2023  

Hvis dere har merknader til varselet, send det til oss på rme@nve.no innen 10.3.2023.  

Vedtak 

Vi vil fatte vedtak om utbetaling etter fristen for å uttale seg til varselet har gått ut. 
Vedtaket vil inneholde den praktiske informasjonen om hvordan dere skal fakturere 
Statnett SF.  

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.  

Relevant regelverk:  

• Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter, Midlertidig forskrift om bruk av 
flaskehalsinntekter - Lovdata 

• Forvaltningsloven, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) - Lovdata 

• Forarbeid til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter, RME Rapport 
5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no) 

 
 
Med hilsen 
 
Hilde Marit Kvile 
Seniorrådgiver 
 
 
Godkjent av Tore Langset 
Direktør 
 
 
Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
NEAS AS 
STATNETT SF 
RAUMA ENERGI PRODUKSJON AS 
NORDVEST NETT AS 
ELINETT AS 
MØRENETT AS 
SKIAKERNETT AS 
SANDØY NETT AS 
NETTSELSKAPET AS 

mailto:rme@nve.no
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-10-27-1806
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-10-27-1806
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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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TENSIO TN AS 
TENSIO TS AS 
FJELLNETT AS 
SUNNDAL ENERGI KF 
S-NETT AS 
BRENETT AS 
TINDRA NETT AS 
STRAUMEN NETT AS 
LINJA AS 
 
Kopimottakerliste: 
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