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Oversendelse av hvordan likere nettleie kan gjennomføres med RMEs forslag 
til brukerfinansiert løsning  
 
 
Distriktsenergi har over lang tid jobbet med spørsmålet om likere nettleie, blant annet med 
utarbeidelsen av en egen modell for likere netteleie – Distriktsenergimodellen.  
 
I januar i år oversendte RME til OED alternative måter å utjevne nettleien på. Et av RME´s 
forslag er å benytte en såkalt brukerfinansiert modell.  Av RME´s forslag er dette det beste.   
En brukerfinansiert modell, vil ha en annen robusthet enn alternativet, der en avhengig av 
de årlige bevilgninger i statsbudsjettet.  
 
Vår oppfatning er at med en brukerfinansiert modell med en avgift på bruker av nettet, vil 
man med enkle midler kunne gjennomføre en reell utjevning av nettleien i Norge.  
 
Vedlagt oversendes et notat utarbeidet av Af ry, som forteller oss hvordan en 
brukerfinansiert ordning kan gjennomføres og hva som skal til for å oppnå en reell utjevning 
av nettleien.  
 
Vi ser av notatet at med ca 700 millioner i utjevningsmidler vil ingen i Norge betale mer enn 
ca 30 øre/kWh.  eks avgifter.  Gjennomsnittstariffen i Norge er på ca 28 øre/kWh og de som 
betaler mindre enn dette i dag, skal fortsette med dette etter vårt forslag. Men ingen 
trenger å betale mer.  
 
700 millioner er et lite beløp sett i forhold til at den samlede nettleie som tas inn i Norge er 
på vel 19 milliarder, ekslusive Statnetts regning på transmisjonsnettet. Notatet forteller oss 
også at 700 millioner tilsvarer kun ca 180 kroner pr. husstand i året.  
 
Vi håper at departementet ser nytte av vedlagte notat på veien mot en likere og mer 
rettferdig nettleie.  
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Er det spørsmål i sakens anledning er det bare å ta kontakt med Distriktsenergi for møte 
eller annen oppfølging om ønskelig.  
 
 
Vennlig hilsen 

 
Distriktsenergi 
         
 
(sign)                                                          
Halvard Fjeldvær       
Styrets leder        
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