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Vedtak om midlertidig dispensasjon 

RME viser til e-post fra Statnett av 19. august 2022, og pressemelding samme dag, der det 

informeres om at Statnetts styre har besluttet å sette energileddet til null med virkning fra 

1. september 2022 og ut 2023.  
 

I brev av 23. august 2022 ba RME Statnett om å gjøre rede for lovligheten av den varslede 

tariffendringen. I brev av 24. august 2022 skriver Statnett at de mener at måten 
energileddet er utformet på ikke er tilpasset dagens ekstreme kraftpriser. De mener også 

at prissignalene som gis gjennom energileddet i liten grad vil gjøre at kundene tilpasser 

seg utover den tilpasningen kundene allerede har gjort basert på de høye kraftprisene. Det 

vises også til store merinntekter som følge unormalt høye flaskehalsinntekter.  

 

Statnett skriver videre at dersom RME vurderer tiltaket å være i strid med gjeldende 

regulering, så er det grunnlag for å gi dispensasjon etter forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet § 18-2, og at Statnett i så fall søker om dispensasjon fra forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet § 14-1 til å sette energileddet til null. RME legger til grunn at de 

også søker om dispensasjon fra § 15-1 som gjelder utforming av energileddet for 
innmating fra produksjon. 

Vedtak om midlertidig dispensasjon 

Statnett gis midlertidig dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 14-1 og 

15-1 om utforming av energiledd for uttak og innmating. Statnett gis tillatelse til å sette 
energileddet til null frem til og med 31. oktober 2022. 

RMEs vurdering av Statnetts dispensasjonssøknad 

Utformingen av tariffer i transmisjons- og regionalnett er regulert i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet. Forskriftens § 14-1 første ledd bestemmer følgende: 

 

 «I transmisjons- og regionalnett skal energileddet avspeile marginale tapskostnader. 
Energileddet skal være referert til de enkelte tilknytningspunkter og skal tidsdifferensieres. 

Tidsdifferensieringen skal minimum være ukentlig med en sats for dag og en annen sats som 
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gjelder både natt og helg. Marginale tapsprosenter skal beregnes med hensyn til 
systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er 

representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Tapsprosenten for henholdsvis uttak og innmating 

skal ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn.» 

 
Forskriftens § 15-1 gjelder tilsvarende for innmating fra produksjon.  

 

RMEs vurdering er at et energiledd som settes til null i alle punkter ikke er i tråd med 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 14-1 og 15-1 som stiller krav om at energileddet 

skal avspeile marginale tapskostnader. Det oppfyller heller ikke krav om punktvis 

beregning og tidsdifferensiering av energileddet beskrevet i nevnte bestemmelser. 
Statnett vil dermed ha behov for dispensasjon fra regelverket for å kunne gjennomføre 

tariffendringen.  

Vurdering av søknad om dispensasjon  

RME kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften, se forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet § 18-2. Det påpekes i denne sammenheng at søknad om dispensasjon fra 

forskriften må fremmes for RME i god tid før tiltaket iverksettes. Det er ikke gjort i dette 

tilfellet.  
 

Statnett har varslet tariffendringen og aktører har potensielt innrettet seg etter den 

varslede endringen. Dispensasjonssøknaden ble sendt inn en uke før den nye tariffen 
skulle tre i kraft, og RME har av den grunn ikke hatt anledning til å gjøre en fullstendig 

vurdering av virkningene av å sette energileddet til null.  

 

Energileddet skal gi signal til kunden om uttaket eller innmatingen øker tapene i nettet 
eller om de bidrar til å redusere tapene i nettet. For kunder som bidrar til å redusere 

tapene i nettet betaler Statnett ut energiledd, mens kunder som bidrar til økte tap må 

betale energiledd. Ved å sette energileddet til null fjernes dette prissignalet. Endringen vil 
være til gunst for noen kunder og til ugunst for andre kunder.   

 

RME er kjent med at Olje- og energidepartementet nå ser på alternative måter å håndtere 
de ekstraordinære høye flaskehalsinntektene til Statnett på. Dette er tiltak som skal være 

mer målrettede og kan omfordele flere av Statnetts inntekter enn en beslutning om å sette 

energileddet til null. Dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt.  

 
Etter en samlet vurdering innvilger vi en midlertidig dispensasjon frem til og med 31. 

oktober 2022.  

 
Med hilsen 

 

Bjørnar Araberg Fladen 
Seniorrådgiver 
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Godkjent av Tore Langset 
Direktør 

 

 

Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
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