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Innspill fra Distriktsenergi til RME vedrørende Statnett sitt forslag til bruken
av flaskehalsinntektene.
Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. Med dette følger
våre innspill til Statnett sitt forslag til bruken av flaskehalsinntektene.
Bakgrunn for høringen
RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får fra kraftforbindelsene mellom
Norge og våre naboland i tråd med regelverket.
I hovedsak foreslår Statnett at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til
nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre
naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.
Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller
øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av
transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at
flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands.
Regelverket i 3. energimarkedspakke (EU forordning 714/ 2009) omfatter
flaskehalsinntekter ved utenlandsforbindelser, og ikke fra interne prisområder.
Den fastsatte metoden er ikke direkte bindende for Statnett/ Norge formelt sett, da
metoden er utarbeidet i henhold til et regelverk vi ikke er bundet av. Det vurderes imidlertid
som praktisk og hensiktsmessig at Statnett fra 2020 rapporterer basert på den metodikken
som oppstilles etter 4. energimarkedspakke, da denne bygger på regelverket i 3.
energimarkedspakke.
Metodikken etter 4. energimarkedspakke, kan dermed også benyttes for rapporteringen
etter 3. energimarkedspakke. Rapporteringen vil imidlertid kun omfatte flaskehalsinntekter
og tilhørende relevante kostnader for kapasitet mot utlandet, og ikke flaskehalsinntekter/
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henførbare kostnader knyttet til interne prisområder. Dette vil endres i fall Norge tiltrer 4.
energimarkedspakke, der da også interne prisområder vil være omfattet.
Distriktsenergis innspill
Problemstillingen knyttet til bruken av flaskehalsinntektene fra utenlandskablene, har vært
gjenstand for diskusjon ved flere anledninger. Distriktsenergis tilnærming har hele veien
vært at flaskehalsinntektene må kunne gå til fradrag i nettleien og på den måten redusere
uttakstariffen tilsvarende. Dette er også vår tilnærming i dag.
Regelverket som Statnett nå må forholde seg til, kompliserer dette noe. Likevel metoden
som er foreslått gjør at inntektene i praksis fortsatt vil redusere uttakstariffen.
Flaskehalsinntektene vil som tidligere, bli brukt til å dekke relevante kostnader i
transmisjonsnettet og redusere nettleien innenlands. Statnett foreslår en metode for å
dokumentere at de vil bruke inntektene etter regelverket.
Flaskehalsinntektene skal slik det beskrives i notatet benyttes til å sikre at tildelt kapasitet er
tilgjengelig eller på tiltak som øker utnyttelsen av eksisterende kapasitet eller investeringer i
økt kapasitet for å redusere flaskehalser. Dersom disse vilkårene er tilstrekkelig oppfylt, kan
flaskehalsinntekter brukes til å redusere nettleien.
Norge ligger dessuten i praksis langt foran kravene fra EU til utvekslingskapasitet, hvilket
betyr at flaskehalsinntektene i all hovedsak kan brukes til å redusere nettleien fra Statnett.
Distriktsenergi støtter derfor konklusjonene og forslagene i notatet.
Vennlig hilsen
Distriktsenergi.

Knut Lockert
Daglig leder
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