Protokoll mellom Statnett og Energi Norge
Fastsettelse av tariffsatser for transmisjonsnettet for 2022

Bakgrunn
Statnett SF er som operatør av transmisjonsnettet ansvarlig for utforming av og vedtak om
tariffene gjeldende for transmisjonsnettet. Energi Norge er gjennom egen samarbeidsavtale
gitt drøftingsrett med hensyn til utforming av tariffene i transmisjonsnettet.
Statnett SF og Energi Norge gjennomgikk i møte den 27.5.2021 grunnlaget for beregning av
tariffene for transmisjonsnettet for 2022. Tabellen under viser en oversikt over tallgrunnlaget
som ligger til grunn for tariffene for 2022, samt oversikt som viser regnskap 2020 og
prognose for 2021.

Nedenfor vises forslag til tariffsatser for 2022, samt for sammenlikningens skyld de satser
som gjaldt for 2020 og 2021. Tariffsatsen for forbruk for 2022 vil kunne endres ved vesentlige
endringer i prognosene før endelig vedtak. Statnetts styre vil fatte vedtak om tariffen for 2022
i september 2021. Tariffene vil kunngjøres senest 1. oktober.

***
Energi Norge sine kommentarer til forslag til tariffsatser for 2022
Energi Norge takker Statnett for et informativt drøftingsmøte den 23. mai 2021. I det følgende
kommenterer vi tariffmodellen og de foreslåtte tariffsatsene. Vi har også en henstilling som gjelder
systemdriftskostnadene som vi håper Statnett vil imøtekomme.
Om tariffmodellen:
Statnetts tariffmodell er den samme som ble vedtatt i 2020 for 2021. Vi konstaterer at det innebærer
avvikling av UKT (særskilt tariff for fleksibelt forbruk) fra 1.1.2022, noe vi argumenterte sterkt imot i
2020 fordi vi mener Statnett risikerer å miste verdifull fleksibilitet i kraftsystemet i en tid der det er
behov for å utløse mer fleksibilitet, ikke mindre. Vi mener fortsatt det er feil avvikle fleksibel tariff, og
håper Statnett vil vurdere å ta dette virkemiddelet i bruk igjen, om enn i en annen utforming.
Samtidig ser vi at en stabil tariffmodell gir forutsigbarhet og at det er en fordel både for
fornybarnæringen og for industrien. Imidlertid ser vi ikke bort fra at tariffmodellen kunne vært enda
bedre til å sikre elektrifisering og verdiskapning.
Om tariffsatsene:
Energi Norge tar Statnett sitt forslag til tariffsatser for 2022 til etterretning. Vi forstår at det er
usikkerhet ved forslaget til tariffsatser, særlig fordi det er krevende å forutse størrelsen på
flaskehalsinntektene så lang tid på forhånd.
Vi vil bemerke at vi er uenige i at eurokursen skal ligge til grunn for en justering av innmatingstariffen
da vi ikke kan se hvordan produsentenes innmating og kostnader for Statnett ved dette på noen måte
er knyttet til vekslingskursen for Euro.
Om systemdriftskostnader:
I høringen av metode for bruk av flaskehalsinntekter la Statnett frem førende prinsipper og en oversikt
over hvilke kostnader som kan dekkes av flaskehalsinntekter. Systemdriftskostnader ble anført som en
slik type kostnad. I den faktiske beregning av tariffer for 2022 har Statnett likevel valgt å se bort fra det
framlagte prinsipp og beregnet påslaget for systemdrift uavhengig av prognose for eller faktiske
flaskehalsinntekter. Energi Norge mener at en rimelig andel av flakehalsinntektene skal inngå i
underlaget for beregning av påslaget for systemdrift. Vi ber om innsyn i Statnetts regnskap så vi kan
se hvordan Statnett har løst dette i praksis og kommet frem til satsene for systemdriftspåslaget.
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