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Protokoll mellom Statnett og Distriktsenergi   

 

Endring av tariff forbruk fra 1. april 2022 

 

Bakgrunn 

Statnetts styre vedtok 21. februar 2022 å sette fastleddet for forbruk ned til 0 kr/kW fra 1. 
april 2022.  

Tariff forbruk 2022 ble i september 2021 fastsatt til 325 kr/kW.  Satsen var basert på 
prognostiserte inntektsrammer og flaskehalsinntekter for resten av 2021 og 2022. Realiserte 
flaskehalsinntekter har vært betydelig høyere enn forutsatt og prognoser viser at denne 
trenden vil vedvare en tid.  

Dagens kraftsituasjon, der debatten i samfunnet går høylytt om høye kraftpriser og krevende 
forhold for mange forbrukere gjør det nødvendig å avvike fra gjeldende praksis med 
tariffjustering fra årsskiftet. Statnett har derfor vedtatt å sette ned fastleddet for forbruk til 0 så 
raskt det lar seg gjøre i inneværende år.   

Tariffer og tallunderlaget som ligger til grunn for satsene, skal etter gjeldende 
samarbeidsavtaler drøftes med kundeorganisasjonene. Det har ikke vært tid til å 
gjennomføre normal drøfting med kundeorganisasjonene i forkant av styrevedtaket, men det 
har vært dialog med kundeorganisasjonene og de var positive til tariffreduksjonen. 

Statnett SF og Distriktsenergi avholdt i etterkant av vedtaket et digitalt møte den 24.02.2022 
der bakgrunnen for tariffendringen ble nærmere gjennomgått.  

Tabellen under viser oppdatert tallgrunnlag og tariffsatser som gjelder fra 1.4. 2022. 
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Nedenfor vises oppdaterte tariffsatser for 2022. For sammenlikningens skyld vises også 
satser som gjaldt for 2020 og 2021.  

 

1) Ingen avtaler om innfasingstariff etter i 2021.  
2) Avtaler om redusert tariff for fleksibelt forbruk er sagt opp med virkning fra 1.1.2022. 

 
*** 

 
Distriktsenergi sine kommentarer til forslag til korrigerte tariffsatser for 2022 

 
Distriktsenergi stiller seg bak Statnetts tilnærming når det gjelder reduksjon av 
sentralnettariffen fra 1. april begrunnet med ekstraordinære høye flaskehalsinntekter.  
 
Vi gjør likevel oppmerksom på at mange av landets nettselskaper har som mål å holde 
tariffen så jevn som mulig over tid og håndtere mer/mindre avkastning i lys av dette. Alle 
landets nettkunder skal selvfølgelig nyte godt av Statnetts justering, men selskapenes 
håndtering av mer/mindre avkastning kan være med å påvirke tidsaspektet for justeringen. 
Også det faktum at en del nettselskaper har et mellomliggende regionalnett som må formidle 
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hvordan dette håndterer Statnetts tariffjustering, kan påvirke tidsaspektet for reduksjonen av 
nettleien i distribusjonsnettet.   
 
Distriktsenergi vil også oppfordre Statnett til å ta inn i kommende drøftinger det forhold at vi 
ser ut til å stå foran langt høyere flaskehalsinntekter fremover enn hva som har vært tilfelle 
tidligere. Det bør i den anledning f.eks diskuteres hvorvidt det bør ses på 
flaskehalsinntektene ved faste intervaller gjennom året med sikte på å justere tariffen 
deretter, og det bør diskuteres hvor store flaskehalsinntektene bør være for at dette er 
plausibelt å justere tariffen eller ikke.  Dette må ses i lys av et generelt ønske om ikke å 
foreta flere justeringer gjennom året enn strengt tatt nødvendig.  
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