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Protokoll mellom Statnett og Distriktsenergi   

 

Fastsettelse av tariffsatser for transmisjonsnettet for 

2021 

 

Bakgrunn 

Statnett SF er som operatør av transmisjonsnettet ansvarlig for utforming av og vedtak om 
tariffene gjeldende for transmisjonsnettet. Distriktsenergi er gjennom egen samarbeidsavtale 
gitt drøftingsrett med hensyn til utforming av tariffene i transmisjonsnettet.  

Statnett SF og Distriktsenergi gjennomgikk i møte den 22.6.2020 grunnlaget for beregning av 
tariffene for transmisjonsnettet for 2021.  Under gis det en oversikt over tallgrunnlaget som 
ligger til grunn for tariffene for 2021, samt oversikt som viser regnskap 2019 og prognose for 
2020. Som gjennomgått i møtet er det planlagt å fastsette tariffen for 2021 slik at det ved 
utgangen av 2021 er budsjettert med en mindreinntekt på ca 1,7 mrd kroner. Dette tiltaket for 
å redusere tariffen i 2021 er begrunnet i korona-situasjonen. Oppbyggingen av mindreinntekt 
forutsetter RMEs godkjennelse, og Statnett søker RME om unntak fra forskriften på dette 
punktet. Det forventes at RME vil svare på søknaden i god tid før styremøtet i september.  

 

Nedenfor vises forslag til tariffsatser for 2021, samt for sammenlikningens skyld de satser 
som gjaldt for 2019 og 2020. Tariffsatsen for forbruk for 2021 vil kunne endres ved vesentlige 
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endringer i prognosene før endelig vedtak. Statnetts styre vil fatte vedtak om tariffen for 2021 
i september 2020. Tariffene vil kunngjøres senest 1. oktober.  

 

 

 
Distriktsenergi sine kommentarer til forslag til tariffsatser for 2020 
 
Distriktsenergi vil berømme Statnett for deres arbeid og konklusjoner med ny 
tariffmodell. Den er en enklere og mer forutsigbar modell enn tidligere, hvilket gir en 
økt forståelse av denne.  Vi tror også at en mindre komplisert modell vil være 
konfliktdempende. Dette er særlig viktig tatt i betraktning en forventet økt tariff 
kommende år.  
 
Store deler av bransjen står foran investeringer de kommende år, og Statnett især er 
en bidragsyter til økt nettleie i Norge, i all hovedsak begrunnet i viktige og større 
investeringer de siste årene.  Det understreker betydningen av at det er en felles 
forståelse for de prinsipper som tariffen er tuftet på.  
 
I Distriktsenergi er vi fornøyd med at Statnett nå ikke angriper k-faktoren, men ser 
betydningen av at det er en rabatt i punkter der forbruk er samlokalisert med 
produksjon. Vi er derfor fornøyd med at k-faktoren opprettholdes i sin nåværende 
form. 
 
Når det gjelder tariffreduksjonen for stort forbruk, er det ikke slik at vi har noen sterk 
oppfatning om hvor stort omfanget av rabatten bør være.  Men vi er opptatt og 
forutsetter at begrunnelsen Statnett anfører holder rettslig og ikke er av et slikt 
omfang at Statnett stiller seg i en posisjon der det blir utfordringer knyttet til EU´s 
statsstøtteregler.  
 
Statnett planlegger en utfasing av fleksibel tariff.  Det er slik vi ser det en god 
begrunnelse for dette, men ikke allerede fra 2022.  Vårt syn er i den anledning 
bekjentgjort for Statnett i et felles brev flere organisasjoner, herunder Distriktsenergi 
datert 28. mai 2020 https://bit.ly/3hfVJoA  
 
Statnett styre valgte å komme organisasjonene i møte med en litt annen profil på 
utfasingen av fleksibel tariff, hvilket vi mener er til det bedre, men ikke godt nok. 
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Statnetts tilnærming med en redusert tariffsats i 2021, som et Covid-19-tiltak forstår 
vi åpenbart begrunnelsen bak.  Likevel mener vi det er større ulemper med et slikt 
tiltak enn fordelene, tatt i betraktning at det i praksis utelukkende innebærer en 
utsettelse av betalingen. Koronasitasjonen kan forbli usikker i lang tid og en 
tariffreduksjon som foreslått, vil medføre at tariffene svinger over år i større grad enn 
den ellers ville ha gjort.  En slik tariffreduksjon vil medføre en større økning 
kommende år, enn uten rabatten og det passer dårlig inn i et klart kundeønske for 
våre medlemmer, med en så jevn tariff fra et år til ett annet som mulig. Vi har derfor 
ikke anbefalt overfor RME at Statnett gis medhold i sin søknad om fritak om kravet 
om å styre mindreinntekten mot null i 2021. Se for øvrig vårt svar til RME 
https://bit.ly/31c7oPQ  
 
 
 

 
 
 
Oslo, 19. august 2020 
 
 
For Statnett SF      For Distriktsenergi 
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