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Protokoll mellom Statnett og Distriktsenergi

Endring av energiledd fra 1.september 2022 samt fastsettelse
av tariffsatser for transmisjonsnettet for 2023

Bakgrunn

Statnett SF er som operator av transmisjonsnettet ansvarlig for utforming av og vedtak om
tariffene gjeldende for transmisjonsnettet. Distriktsenergi er gjennom egen samarbeidsavtale
gitt dr0ftingsrett med hensyn til utforming av tariffene i transmisjonsnettet.

Som folge av den ekstraordinere kraftsituasjonen vi er inne i ble droftingsmotene i ár
gjennomfort etter at styret har vedtatt tariffsatsene for 2023. Begrunnelsen for dette er at
Statnett siden oktober 2021 har mottatt store flaskehalsinntekter. Dette har medfort at
transmisjonsnettet har opparbeidet en betydelig merinntekt. Samtidig opplever
nettselskapene sor for Midt-Norge (NO1, NO2, NO5) en betydelig okning i kostnader knyttet
til energiledd overfor Statnett og til tap i eget nett. Statnett har i den forbindelse mottatt
sterke signaler fra flere berorte nettselskaper om akutt behov for tariffreduksjoner fra
overliggende nett ellers vil mange nettselskap matte sette opp sine tariffer vesentlig. Det var
derfor behov for a fatte en rask beslutning som kan redusere Statnetts opparbeidede
merinntekt og samtidig lette situasjonen for nettselskapene. Administrasjonen la derfor tram
et forslag for styret om a sette prisen i energileddet til null fra 1.september 2022 og ut 2023.
Videre foreslo vi á viderefore nullsats for fastleddet til forbruk i 2023. I forkant av styremotet
gjennomforte Statnett en ringerunde med alle organisasjonene der de fikk anledning til a
komme med innvendinger til forslaget.
Foreslatt endring i energiledd fra 1.september 2022 samt tariffsatser faste ledd 2023 ble
vedtatt av styret i styremote 19. august 2022.

Statnett SF og Distriktsenergi gjennomgikk i mote den 23.august 2022 bakgrunnen og
grunnlaget for a sette energileddet til null fra 1. september 2022 samt underlag for beregning
av tariffene for transmisjonsnettet for 2023. Under vises en oversikt over tallgrunnlaget samt
tabell som viser vedtatte tariffsatser for 2023. For sammenligningens skyld vises ogsa tall og
satser som gjaldt for 2021 og 2022.
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Regnskap/Prognose mill kr 2021 2022 2023
Reglert inntekt

Tillatt inntekt 9 779 10 908 12 551
iR nettap I 449 3 836 4 297
Tillatt inntekt - inkl tap II 227 14 744 16 848

Variable inntekter
Flaskehalsinntekter 5 658 21 400 20000
Energiledd 1 193 I 060 o
Andre inntekter 406 558 438
Variable inntekter 7 256 23 017 20 438

Faste tariffedd
Produsenter I 649 I 839 I 723
Produsenter - pas lag systemdrift 205 216 216
Alminne lig forbruk 3 920 I 107 o
Stort forbruk 607 166 o
Reaktiv/ Fleks 128 35 35
Faste tariffle dd 6 509 3 363 1974

Árets MMI 2 538 11 636 5564

Saldo mer-/mindreinntekt 2021 2022 2023
Saldo MMI I. I. 257 2 795 14432
Arets resultat 2 538 11 636 5 564
Saldo MMI 31.12 2 795 14432 19995

Tariffsatser 2021 2022 2023
Produksjon ore/kWh 1,20 1,28 1,21
Produksjon- systemdrift orek Wh 0.15 0.15 0.15
Forbruk kr/kW 300 81
Reaktiv effekt kr/kVar 40 40 40

) Gjennomsnit (325 krkiperioden 11.-31.3, 0 krkfra 1.4)

***

Distriktsenergi sine kommentarer til endring av energiledd fra 1.
september 2022 samt vedtatte tariffsatser for 2023

Distriktsenergi er fornoyd med at Statnett tar de tariffmessige grep som beskrevet i
protokollen. Vi vil ogsa understreke at vi mener det er hensiktsmessig a sette energileddet til
null og opplever dette som en god respons pà vare innspill til Statnett om à ta grep mht de
overliggende kostnader nettselskapene moter fra Statnett. Vi forventer at RME gir de
nodvendige vedtak i retning at Statnetts intensjoner om a ikke bare sette uttakstariffen til null,
men ogsà energileddet ut 2023.

Vi setter ogsà pris pa at det ble handlet raskt fra Statnett og at virkningen av vedtaket gjelder
ut 2023. I den anledning trar vi at deter hensiktsmessig, gitt at Statnett fortsetter med a
hente inn store flaskehalsinntekter, ikke venter for lenge med a gj0re tilsvarende grep for
2024.

Vi er i en spesiell situasjon og det er derfor hensiktsmessig at vi opprettholder en god dialog
med Statnett fremover när vi nà ser inn i en periode der Statnetts flaskehalsinntekter fortsatt
kommer til à vere unormalt store.

Store flaskehalsinntekter og da isr fra interne flaskehalser, forteller oss at na ma det
investeres tilstrekkelig i Norge for a redusere disse og i sin alminnelighet oke
overforingskapasiteten i Norge.
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Oslo, 20.september 2022

For Stathett S

Daglig leder

For Distriktsenergi


