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Vedtak om midlertidig dispensasjon fra plikten til å styre saldo for 

mindreinntekt mot null når nettleien fastsettes 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vedtar en midlertidig dispensasjon ut året fra plikten til å 

styre mindreinntektssaldo mot null når nettleien fastsettes. Dette er ikke ment som en oppfordring til å 

sette ned nettleien, men er en administrativ forenkling for selskaper som finner det hensiktsmessig og 

forsvarlig å gjøre det. Det gis ikke generell dispensasjon fra kravet om å avskrive mindreinntekt som 

overstiger 25 prosent av tillatt inntekt. RME ber selskapene tenke grundig gjennom konsekvensene av å 

endre nettleien før de eventuelt gjør det. Den pågående korona-situasjonen kan gi utfordringer for 

nettselskapenes likviditet på kort sikt og fremtidig nettleie for kundene.  

Som følge av den pågående korona-situasjonen er det flere nettselskaper som har varslet at de setter ned 

nettleien for å redusere kundenes betalingsutfordringer i en vanskelig tid. Vi har fått noen henvendelser 

om reglene som gjelder når nettleien skal endres.  

Om man kan sette ned nettleien uten å komme i konflikt med gjeldende regelverk er avhengig 

av hvorvidt selskapet har akkumulert merinntekt eller mindreinntekt over tid. Merinntekt har oppstått 

som følge av at selskapet har hentet inn mer inntekter gjennom nettleien over tid enn den inntektene 

RME har tillatt. Mindreinntekt har oppstått som følge av det motsatte. Merinntekt skal tilbakeføres 

kundene gjennom redusert nettleie. Mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom en økning i 

nettleien. Nettselskapene har plikt til å styre saldo for mer- og mindreinntekt mot null når de fastsetter 

nivået på nettleien.  

Dispensasjon fra kravet om å fastsette nettleien slik at mindreinntekt styres mot null ut året  

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet sier at når nettleien fastsettes så skal det tas hensyn til mer-

/mindreinntektssaldo slik at den styres mot null, jf §7-5, fjerde ledd, første setning. Selskaper som har 

akkumulert merinntekt og reduserer nettleien, vil styre saldoen mot null i tråd med gjeldende regelverk. 

Selskaper som har mindreinntekt og gjør det samme, vil styre saldoen bort fra null. Dette vil være et 

brudd på kravene, med mindre selskapet samtidig avskriver økningen i akkumulert mindreinntekt. Vi ser 
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at dette kravet i noen tilfeller kan være for rigid i den situasjonen vi nå er i. Vi har derfor kommet til at 

det er hensiktsmessig å gi en generell dispensasjon fra kravet om å styre mindreinntekten mot null når 

nettleien fastsettes ut inneværende år.  

Det gis ikke en generell dispensasjon fra kravet om å avskrive mindreinntekt som overstiger 25 

prosent av tillatt inntekt  

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet sier også at akkumulert mindreinntekt som overstiger terskelen 

på 25 prosent (35 prosent for Statnett SF) av tillatt inntekt på hvert av virksomhetsområdene ved 

utgangen av året skal avskrives, jf § 7-5 femte ledd. Det gis ikke generell dispensasjon fra dette 

kravet. Selskaper som kommer i en situasjon hvor terskelen overstiges og mener særlige grunner taler 

for at det bør gis dispensasjon, må søke RME om slik dispensasjon individuelt. Søknaden må begrunnes. 

Er dispensasjonssøknaden begrunnet med at selskapet ønsker å redusere nettleien, må det redegjøres for 

hvordan selskapets likviditet er forventet å utvikle seg som følge av reduksjonen gitt ulike scenarier for 

korona-situasjonen. Det må også redegjøres for hvordan den akkumulerte mindreinntekten planlegges å 

bli hentet inn fra kundene i fremtiden.   

Dette er ikke en oppfordring til nettselskapene om å sette ned nettleien, men er en administrativ 

forenkling for de som finner det hensiktsmessig og forsvarlig å gjøre det  

Vi er klar over at selskapene har ulike forutsetninger for å møte de utfordringer de står overfor i tiden 

fremover. Det er selskapets ledelse som er ansvarlig for at det drives økonomisk forsvarlig innenfor de 

regler som gjelder til enhver tid. Formålet med denne dispensasjonen er å legge til rette for at selskaper 

med mindreinntekt som finner det hensiktsmessig og forsvarlig, kan redusere nettleien uten å måtte søke 

RME om tillatelse til dette på forhånd.  

Vi legger til grunn at nettselskapene gjør grundige vurderinger av konsekvensene av eventuelle 

endringer i nettleien  

Nettselskapene har ansvaret for å drifte, utnytte og utvikle samfunnskritisk infrastruktur. Også i 

krevende situasjoner som kan oppstå som følge av korona-situasjonen må befolkningen, helsevesenet, 

forvaltningen, næringslivet m.fl. ha en pålitelig strømforsyning til enhver tid. En solid økonomi både på 

kort og lang sikt er en forutsetning for dette.  

Norske nettselskaper er solide og har en regulering som støtter opp under dette også i den nåværende 

situasjonen. Vi er derfor ikke bekymret for at de ikke skal komme seg igjennom den pågående 

situasjonen på en god måte, dersom de håndterer den riktig. Vi tror likevel det vil kunne oppstå 

situasjoner som gjøre at likviditeten kan bli vesentlig mer utfordrende enn normalt.   

Det aller meste av nettselskapenes inntekter kommer fra nettleien. Selskapene har løpende utgifter 

til blant annet lønn, innleie av eksternt mannskap, innkjøp av varer, tjenester og materiell, kjøp av kraft 

til å dekke overføringstap i nettet og til kunder på leveringsplikt, og til betjening av renter og avdrag på 

lån. Dette er betydelige kontantstrømmer ut av selskapet og selskapene er avhengig av at det kommer 

inn tilstrekkelig nettleie hver måned til å gjøre opp for seg.  

Korona-situasjonen fører til lavere aktivitet i økonomien og forbruket kan derfor bli vesentlig lavere enn 

det som var lagt til grunn da årets nettleie ble fastsatt. I tillegg til en mulig økning i utestående 

fordringer, kan dette føre til at det akkumuleres betydelig mindreinntekt i selskapene. Denne 

mindreinntekten kan selskapene hente inn fra kundene gjennom en fremtidig økning i nettleien. Dersom 

dette blir tilfelle, bør selskapene vurdere å strekke innhentingen ut i tid slik at økningen ikke blir 

uforholdsmessig stor.  
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Vedtak  

Med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-2 gis det for nettselskaper med akkumulert 

mindreinntekt dispensasjon fra forskriften § 7-5 fjerde ledd, første setning ut året 2020. Dette innebærer 

at det ikke er et krav at mindreinntektssaldoen må styres mot null dersom nettleien endres gjennom dette 

året.  

Klageadgang 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemda innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i 

forvaltningsloven kapittel VI.  

 

 

Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Tore Langset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

Mottakerliste: 

Aktieselskabet Saudefaldene 

ALTA KRAFTLAG SA 

ANDØY ENERGI NETT AS 

AURLAND ENERGIVERK AS 

AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 

BINDAL KRAFTLAG SA 

BKK KVINNHERAD AS 

BKK NETT AS 

BØMLO KRAFTNETT AS 

DALANE NETT AS 

DRANGEDAL EVERK KF 

E-CO ENERGI AS 

EIDEFOSS NETT AS 

EL-VERKET HØLAND AS 

ELVIA AS 

FJELBERG KRAFTLAG SA 

FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS 

FUSA KRAFTLAG NETT AS 

Gassco AS 

GLITRE ENERGI NETT AS 

GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS 

HALLINGDAL KRAFTNETT AS 
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HAMMERFEST ENERGI NETT AS 

HARDANGER ENERGI NETT AS 

HAUGALAND KRAFT NETT AS 

HELGELAND KRAFT NETT AS 

HEMSEDAL ENERGI AS 

HERØYA NETT AS 

HURUM NETT AS 

Hydro Aluminium AS 

HYDRO ENERGI AS 

HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 

ISE NETT AS 

ISTAD NETT AS 

JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 

KLEPP ENERGI AS 

KRAGERØ ENERGI AS 

KRØDSHERAD EVERK KF 

KVAM KRAFTVERK AS 

KVÆNANGEN KRAFTVERK AS 

LOFOTKRAFT AS 

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA 

LUSTER ENERGIVERK AS 

LYSE ELNETT AS 

LYSE PRODUKSJON AS 

LÆRDAL ENERGI AS 

MELØY ENERGI NETT AS 

MIDTKRAFT NETT AS 

MIDT-TELEMARK ENERGI AS 

MIP INDUSTRINETT AS 

MODALEN KRAFTLAG SA 

MØRENETT AS 

NEAS AS 

NESSET KRAFT AS 

NETTSELSKAPET AS 

NORDKRAFT NETT AS 

NORDKYN KRAFTLAG SA 

NORDLANDSNETT AS 

NORDLINK NORGE AS 

NORD-SALTEN KRAFT NETT AS 

NORDVEST NETT AS 

NORE ENERGI AS 

NORGESNETT AS 

NORSKE SKOG SKOGN AS 

NOTODDEN ENERGI NETT AS 

NØK NETT AS 

ODDA ENERGI NETT AS 

Porsa Kraftlag AS 

RAKKESTAD ENERGI AS 

RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA 
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RAUMA ENERGI AS 

REPVÅG KRAFTLAG SA 

RINGERIKSKRAFT NETT AS 

ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA 

RØROS E-VERK NETT AS 

SANDØY NETT AS 

SFE NETT AS 

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP 

SKAGERAK NETT AS 

SKJÅK ENERGI AS 

SOGNEKRAFT AS 

STANGE ENERGI NETT AS 

STATKRAFT ENERGI AS 

Statnett SF 

STRANDA ENERGI AS 

STRYN ENERGI AS 

SUNNDAL ENERGI AS 

SVORKA ENERGI AS 

Svorka Produksjon AS 

SYKKYLVEN ENERGI AS 

SØR AURDAL ENERGI AS 

SØR-NORGE ALUMINIUM AS 

TENSIO OEV AS 

TENSIO TN AS 

TENSIO TS AS 

TINFOS AS 

TINN ENERGI AS 

TROLLFJORD NETT AS 

TROMS KRAFT NETT AS 

USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA 

UVDAL KRAFTFORSYNING SA 

VALDRES ENERGIVERK AS 

VANG ENERGIVERK KF 

VARANGER KRAFTNETT AS 

VESTERÅLSKRAFT NETT AS 

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS 

VOKKS NETT AS 

VOSS ENERGI NETT AS 

Yara Norge AS 

YMBER NETT AS 

ØVRE EIKER NETT AS 

ÅRDAL ENERGI NETT AS 
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