Protokoll mellom Statnett og DistriktsEnergi
Tariffmodell for transmisjonsnettet

Bakgrunn og formål med protokollen
I henhold til inngåtte samarbeidsavtaler med kundeorganisasjonene skal Statnett drøfte
tariffmodell og tariffsatser før Statnetts styre vedtar neste års tariffer.

Statnett har i møte med kundeorganisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri,
EnergiNorge og DistriktsEnergi den 7. juni 2018 presentert forslag til hovedelementer i
framtidig tariffmodell samt forslag til tariffmodell for 2019.
Bakgrunnen for, samt innholdet i forslaget ble også presentert i form av eget notat sendt til
alle kundeorganisasjonene den 5. juni 2018.
Vi legger til grunn at Statnetts styre vil fastsette rammene for framtidig tariffmodell og
tariffmodellen for 2019 i styremøtet den 21. juni 2018. For at styret i forkant skal være kjent
med kundeorganisasjonenes vurderinger og innspill, ber Statnett om at denne protokollen
fylles ut med kundeorganisasjonenes kommentarer og returneres til Statnett i underskrevet
stand innen tirsdag 12. juni.
Før fastsettelsen av tariffen for 2019 vil det bli gjennomført ordinære drøftingsmøter med
protokoller innen utgangen av august.
Distriktsenergi sine kommentarer til forslag til framtidig tariffmodell og tariffmodell for 2019
Distriktsenergi er positive til at Statnett nå velger å ta seg bedre tid før det gjøres større
endringer i sentralnettariffen. Enhver endring i tariffen gir i konsekvens at noen betaler
mindre og andre betaler mer. Dette fordrer kjennskap til hva endringene betyr for kunden og
endringene må stå seg faglig. Desto større endringen er, desto større krav til den
underliggende begrunnelsen.
Det er Distriktsenergis primære standpunkt at dagens tariff bør ligge fast ett år til. Forslaget
fra Statnett om å ta tak i to elementer i tariffen og la resten ligge dvs i K-faktoren og i
industritariffen også bør skyves på ett år. Her har Statnett gått fra å ville droppe K-faktoren, til
en områdevis K-faktor og nå foreslås en ny tilnærming, som er en effektbasert K-faktor. Det

er ikke utelukket at dette er en god tilnærming, men vi kjenner ikke til hva dette betyr i
praksis og hvilke konsekvenser dette gi for kundene. Dette bør være på plass før det foretas
endringer.
Det er også slik at de endringene vi har sett på med det opprinnelige forslaget til ny K-faktor i
sum har betydd høyere tariffer i områder med mye produksjon og lavere tariffer i bynære
strøk. Dette er mildt sagt en umusikalsk konsekvens av den foreslåtte endringen. Dette er
umusikalsk all den stund det er stor politisk uro knyttet til nettopp dette punktet i
sentralnettariffen og i sluttbrukertariffen. Dette er også bakgrunnen for at et samlet Storting
har bedt regjeringen om å komme tilbake til Stortinget denne høsten med forslag til hvordan
man kan få like eller likere tariffer. Dersom Stortinget vedtar like tariffer i Norge eller like
satser pr kWh kommende høst, vil K-faktoren ikke lenger ha relevans.
Distriktsenergi forslår derfor at dagens sentralnettariff føres videre ett år til og at tiden fram
til neste års tariff brukes til å se nærmere på tariffen i samarbeid med bransjen. En vil med en
slik tilnærming også kjenne til utfallet av behandlingen av tariffen i Stortinget.
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