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Innmatingstariffen bør gi inntekt i regionalt distribusjonsnett 
Vi ber om at departementet behandler saken. 

Energi Norge og Distriktsenergi viser til møtet med Olje- og energidepartementet den 12. april i 

år, der spørsmålet om innmatingstariffen og regionalt distribusjonsnett sto på dagsorden.  

Distriktsenergi og Energi Norge, samt det vi opplever som en samlet bransje, står bak et ønske 

om at kraft som mates inn i regionalt distribusjonsnett bør gi kostnadsbidrag til nettoperatøren.  

Dette i motsetning til dagens praksis, der fastleddet i innmatingstariffen sendes videre til 

overliggende nett når produksjonen er koplet til regionalt distribusjonsnett. Bakgrunnen for kravet 

ble redegjort for i møtet og det ble blant annet vist til en rapport fra Afry (vedlagt), som tar for seg 

konsekvenser av å endre dagens praksis på dette området.  

OED reiste i møtet spørsmål om hvordan en endring i tarifferingen vil påvirke industrien.  

Summen av inntektsrammene er det samme uavhengig av hvor inntektene fra produksjon 

henføres. Det er derfor lagt til grunn at Statnett øker uttakstariffen for å kompensere for 

inntektsbortfall tilsvarende det som ikke lenger henføres overliggende nett. Analysen til Afry viser 

ikke eksplisitt hvordan industrien treffes (det var heller ikke oppdraget), men analysen tilsier en 

økning i kostnader til overliggende nett på 9 eller 11 %. Industriens andel av de økte kostnadene 

avhenger av hvordan industrien tarifferes av Statnett som ansvarlig for sentralnettordningen. 

Som nevnt ovenfor mener vi at dagens praksis er svært uheldig og urimelig og vi ber derfor OED 

sørge for at saken følges opp og vi ber om et resultat der kraft som mates inn i regionalt 

distribusjonsnett gis kostnadsbidrag til nettoperatøren og ikke henføres overliggende nett. Vi ser 

at det er grunnlag for å vurdere at systemdriftspåslaget henføres overliggende nett som før.  

 

Til orientering har RME også deltatt på møtet med Energi Norge og Distriktsenergi, der vi har 

redegjort for saken.  Her kom det fram at RME, som har fått forelagt saken fra organisasjonene 

tidligere ikke har funnet ressurser til å prioritere denne, hvilket ble gjentatt i møtet med OED den 

12. april. Slik vi ser det er saken for viktig til at den ikke behandles grunnet eventuelle 

bemanningsmessige utfordringer hos RME.  
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Vi ber om at departementet følger opp saken og vi stiller oss naturligvis til disposisjon for 

eventuelle   avklaringer. 

 

Vennlig hilsen 
Energi Norge og Distriktsenergi 

 

 
 

Knut Lockert 
Daglig leder, Distriktsenergi 

Kristin H. Lind 
Direktør Nett og kraftsystem, Energi Norge 

 

Vedlegg:  

- Afry-rapporten; «Konsekvenser for nettselskap av at innmatingstariffen blir liggende i 

regionalt distribusjonsnett».  

- Vårt brev av 23.mars 2021.  
 


