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På oppdrag fra Olje- og energidepartementet foreslår 
Reguleringsmyndigheten for energi et forslag til midlertidig 
forskrift om bruk av Statnetts flaskehalsinntekter fra budområder 
internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia. 
Forslaget beskriver en modell for fordeling av relevante 
flaskehalsinntekter fra Statnett SF til regionale og lokale 
nettselskaper for å redusere sannsynligheten for at nettleien øker 
som følge av økte kraftpriser.
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Forord 
På oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 
laget et forslag til en midlertidig ordning der Statnett overfører deler av flaskehalsinntektene for 
2022 til underliggende nettselskaper.  

Formålet med ordningen er å redusere sannsynligheten for at nettkunder i områder med høye 
kraftpriser får økt nettleie som følge av økte kostnader til nettap i regionalt og lokalt 
distribusjonsnett. Dette gjøres ved å legge til rette for at flaskehalsinntekter raskere kommer 
nettkundene til gode.  

Dette dokumentet beskriver forslag til midlertidig forskrift og et modelloppsett som kan oppfylle 
formålet i ordningen. Forslaget sendes Olje- og energidepartementet for videre behandling.  

 

Oslo, oktober 2022 

 

 

 

Kjetil Lund      Tore Langset 
Vassdrags- og energidirektør    direktør 
       Reguleringsmyndigheten for energi 
 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner  
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1. Oppsummering av forslaget 
På oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) sender Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 
forslag til hvordan en midlertidig ordning der Statnett SF (Statnett) overfører deler av 
flaskehalsinntektene til underliggende nettselskaper kan utformes. Kraftprisene har i 2022 vært 
svært høye i deler av landet. Det er sannsynlig at prisene forblir høye også utover i 2023. Samtidig 
har Statnett sine flaskehalsinntekter også vært svært høye i 2022. Formålet med forslaget er å 
redusere sannsynligheten for at nettkunder i områder med høye kraftpriser får økt nettleie som følge 
av økte kostnader til nettap i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Dette gjør man ved å legge til rette 
for at flaskehalsinntekter raskere kommer nettkundene til gode. Effekten av ordningen er illustrert i 
figur 1. Til venstre i figur 1 vises situasjonen slik den vil være ved utgangen av 2022 dersom tiltaket 
ikke gjennomføres. På grunn av de svært høye nettapskostnadene for 2022 vil tillatt inntekt i 
underliggende nettselskap være langt høyere enn deres faktiske inntekt. Dette resulterer i en 
betydelig mindreinntekt som nettselskapene vil hente inn gjennom en økning av tariffene. For 
Statnett sin del blir situasjonen motsatt. På grunn av flaskehalsinntektene vil de ende med en 
historisk høy merinntekt i 2022. 

Til høyre i figur 1 vises effekten av den foreslåtte ordningen med en direkte omfordeling av 
flaskehalsinntektene til underliggende nettselskap. Underliggende nettselskap håndterer og 
rapporterer Statnetts overførte flaskehalsinntekter på lik linje som faktisk inntekt.  Tillatt inntekt er 
uforandret for både underliggende nettselskap og Statnett. Faktisk inntekt er imidlertid vesentlig økt 
for underliggende nettselskap og mindreinntekten vesentlig redusert. På Statnett sin side fører 
omfordelingen til en betydelig redusert merinntekt. 

 
Figur 1: Endringer i mer-/mindreinntekt for underliggende nettselskap og Statnett før, og etter omfordeling av 
flaskehalsinntekter 

Den foreslåtte endringen fremskynder og legger til rette for en direkte overføring av deler av 
flaskehalsinntektene til kundene i underliggende nett i områder med svært høye kraftpriser.  
Ordningen vil raskt kunne bidra til å redusere behovet for umiddelbare tariff-økninger i 
underliggende nett og faren for mulige likviditetsutfordringer i enkelte nettselskap. Den kan motvirke 
unødvendige svingninger i tariffene, og redusere den økonomiske belastningen på kundene.  
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Etter lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven) §§ 4-1 og 10-6 kan departementet gi forskrift til gjennomføring og utfylling av loven og 
dens virkeområde. Det foreslås en midlertidig forskrift som legger de rettslige rammene for en 
ordning der de ekstraordinært høye flaskehalsinntektene i transmisjonsnettet kommer kundene i 
underliggende nett til gode.  

Ordningen skal tre i kraft med virkning for nettselskapenes tillatte og faktiske inntekt for 2022, og 
virker frem til 31. desember 2022.  Ordningen er innrettet slik at Statnett vil være forpliktet til å legge 
frem en rapport som inneholder et begrunnet forslag til hvor mye av flaskehalsinntektene som kan 
utbetales til underliggende nett i ulike perioder. Forslaget skal baseres på Statnetts forskriftsfestede 
plikt til å styre mer/-mindreinntekt mot null. RME vurderer om det foreslåtte beløpet er rimelig. 
Summen skal i utgangspunktet ikke overstige summen Statnett har foreslått, gitt at Statnett har 
argumentert tilfredsstillende for den foreslåtte summen.  Denne nye ordningen gir Statnett et nytt 
verktøy for å tilbakebetale merinntekten til kundene. Summen skal heller ikke være større enn at den 
dekker nettapskostnader over terskelpris i underliggende nett. RME beregner deretter et beløp per 
nettselskap som Statnett er pliktet til å utbetale. Metoden for beregning av fordelingen av 
flaskehalsinntektene er beskrevet i kapittel 3. 

Det foreslås at ordningen administreres og forvaltes av RME. RME vil føre nødvendig tilsyn med 
ordningen. Ordningen er et målrettet tiltak for kunder i regionalt og lokalt distribusjonsnett. 

Ordningen skal kun inkludere nettselskap som er omfattet av RMEs inntektsregulering. Bakgrunnen 
for dette er at inntektsreguleringen sørger for at utbetalingen av flaskehalsinntektene fra Statnett 
kommer kundene til gode gjennom eksisterende mekanismer i reguleringen. 

2. Bakgrunn og behov for tiltaket 
RME regulerer nettselskapenes inntekter. Nettselskapenes tillatte inntekt består primært av årlig 
inntektsramme. I tillegg skal kostnader til overliggende nett, eiendomsskatt, endringer i avskrivinger 
og avkastningsgrunnlag, godkjente FoU-kostnader og elhubgebyrer legges til inntektsrammen1.  

Kostnader til kjøp av nettap inngår i grunnlaget for å beregne inntektsrammen til selskapet. Norge er 
i dag inndelt i fem prisområder som er fastsatt av Statnett basert på hvor det er strukturelle 
flaskehalser i overføringsnettet. De fem prisområdene er Sørøst-Norge (NO1), Sørvest-Norge (NO2), 
Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest- Norge (NO5). Nettselskapene må kjøpe kraft for å 
dekke nettapet i de prisområdene der de har kunder. Kraftprisene har økt i tre av prisområdene 
gjennom hele 2022 og har ført til betydelig økning i nettselskapenes nettapskostnader i disse 
områdene. Flere av disse nettselskapene har allerede økt tariffene i løpet av året og varslet 
ytterligere økninger for å ta hensyn til utviklingen i tillatt inntekt på grunn av de økte 
nettapskostnadene. Dersom selskapene velger å ikke øke sine tariffer, kan det resultere i 
likviditetsutfordringer, og de kan komme i konflikt med regelverket om håndtering av mindreinntekt. 

Mer-/mindreinntekt er differansen mellom faktisk inntekt og tillatt inntekt. For nettselskapene 
består faktisk inntekt i all hovedsak av tariffinntekter fra kundene. Faktisk inntekt er definert i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-4. Merinntekt oppstår når et selskap har en faktisk inntekt 
som er større enn tillatt inntekt. Mindreinntekt oppstår når det motsatte er tilfelle. Årlig beregnet 
mer-/mindreinntekt akkumuleres på en egen mer-/mindreinntektssaldo. Ved fastsettelsen av 
tariffene har nettselskapene en forskriftsfestet plikt til å ta hensyn til saldoen med sikte på å styre 
denne mot null over tid. Det er ikke tillatt å ha verken en permanent mer- eller mindreinntekt. 

 
1 Ref. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-3 
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Nettselskapene kan styre sin mindreinntektssaldo mot null på ved å øke tariffene. Dersom 
nettselskapene skal kunne styre sin mindreinntekt mot null i 2022, uten en ytterligere økt økonomisk 
belastning på kundene, må reguleringen åpne opp for at nettselskapene kan hente inn deler av sin 
tillatte inntekt fra en annen kilde enn ordinære sluttbrukere.  

Når Statnett deler Norge inn i fem prisområder, defineres et markedsområde på hver side av 
flaskehalsen. Flaskehalsinntektene oppstår når kraft flyter fra et område med lav pris til et område 
med høyere pris. I slike tilfeller betaler kunden prisen som gjelder i sitt område, og produsenten får 
betalt prisen som gjelder i sitt område. Når det er differanse mellom hva kunden betaler og hva 
produsenten får betalt, kalles dette flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntektene tilfaller Statnett i sin 
helhet og inngår i deres faktiske inntekt. I 2022 har de interne flaskehalsinntektene vært historisk 
høye. Flaskehalsinntektene vil bli langt høyere enn hele Statnett sin tillatte inntekt for 2022. Dette 
har ikke skjedd tidligere. 

Økte flaskehalsinntekter øker Statnett sin faktiske inntekt, men påvirker ikke selskapets tillatte 
inntekt. Det innebærer at Statnett ved utgangen av 2022 vil ha en historisk høy merinntekt. 
Merinntekten skal tilbakeføres til kundene i transmisjonsnettet og underliggende nett gjennom 
reduserte tariffer. På grunn av merinntektssaldoens størrelse, vil det ta tid før tilbakeføringen av 
inntektene kommer kundene i underliggende nett til gode. 

Ordningen tar sikte på å benytte de tilgjengelige flaskehalsinntektene for å unngå unødvendige 
svingninger i tariffene og den økonomiske belastningen for kundene. Slik som situasjonen er i dag, vil 
kundene i områder med høy kraftpris først måtte betale økte tariffer i 2022 på grunn av økte 
nettapskostnader hos sine respektive nettselskaper. Deretter vil tariffene i de påfølgende årene 
reduseres på grunn av reduserte kostnader i overliggende nett som følge av Statnetts tilbakeføring av 
sin betydelige merinntektssaldo. Statnett vil tilbakeføre merinntekten gjennom reduserte tariffer i 
transmisjonsnettet, men det er ikke tillatt å differensiere tariffen basert på prisområde. Den 
foreslåtte ordningen vil tilbakeføre flaskehalsinntektene til nettkundene raskere enn om det gjøres 
på ordinær måte gjennom tariffreduksjoner, og vil være mer treffsikker med tanke på å avlaste 
kundene i prisområdene med svært høye kraftpriser. 

Prosessen med arbeidet med forslaget 
RME har utarbeidet forslag til midlertidig forskrift etter oppdrag fra OED. I prosessen har RME 
avholdt møter med representanter for bransjeorganisasjonene Energi Norge, Samfunnsbedriftene og 
Distriktsenergi. RME har presentert forslaget, og organisasjonene stiller seg positive til forslaget. De 
har uttrykt at det er viktigere at ordningen gjennomføres raskt enn at det settes av tid til ytterligere 
høring.   

3. Forslag til midlertidig forskrift 

Generelle bestemmelser 

Formål 
Forskriften etablerer en midlertidig ordning som reduserer sannsynligheten for at nettkunder i 
områder med høye kraftpriser får økt nettleie som følge av økte kostnader til nettap i regionalt og 
lokalt distribusjonsnett. Dette gjøres ved å legge til rette for at flaskehalsinntekter raskere kommer 
nettkundene til gode. 
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Definisjoner 
Nettselskap 
Det legges til grunn at definisjonen av et nettselskap gis samme innhold som følger av gjeldende 
praksis og definisjoner i tilgrensende lover og forskrifter. Ordningen skal kun inkludere nettselskap 
som har omsetningskonsesjon på ordinære vilkår. Disse selskapene har blant annet krav om 
økonomisk og teknisk rapportering til RME, og er underlagt regelverket om inntektsregulering.   

Bakgrunnen for denne avgrensningen er at reguleringen av nettselskap med inntektsramme sørger 
for at utbetalingen av flaskehalsinntektene fra Statnett kommer kundene til gode gjennom 
eksisterende mekanismer i reguleringen. Tilskuddet som utbetales til nettselskapene gir ikke 
mulighet for økt avkastning for eierne av nettselskapene. Enkelte selskaper har nettvirksomhet av 
begrenset omfang. Disse selskapene har normalt omsetningskonsesjon på forenklede vilkår, noe som 
blant annet innebærer fritak fra kravet om økonomisk og teknisk rapportering og inntektsregulering. 
Fraværet av inntektsreguleringen for disse selskapene gjør at det ikke finnes eksisterende 
mekanismer som kan sørge for at eventuelle utbetalinger av flaskehalsinntekter kommer deres 
kunder til gode. Det gjør det krevende å omfatte dem i ordningen. Selv om selskapene med 
begrenset omfang av nettvirksomhet ikke omfattes av ordningen, vil deres kostnader til overliggende 
nett reduseres ved at overliggende nett mottar flaskehalsinntekter.   

Flaskehalsinntekter som omfattes av ordningen 
Forslaget omhandler kun bruk av interne flaskehalsinntekter og inntekter fra 
mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.  

Virkeområde 
Forskriften gjelder relevante flaskehalsinntekter som er opparbeidet innen utgangen av 2022. Dette 
henger sammen med definisjonen av relevante flaskehalsinntekter, og forslag til forskriftens 
varighet. Forskriftens varighet kan forlenges hvis det er behov for dette. 

Beskrivelse av ordningen  

Innledning 
Når RME beregner nettselskapenes årlige inntektsramme, inngår kostnader knyttet til nettap i 
beregningen ved at volumet på nettap per nettselskap multipliseres med en referansepris på kraft. 
Det er ikke nettselskapenes faktiske kostnader til nettap som øker inntektsrammen, men den 
referanseprisen på kraft og det volumet for nettap som RME legger til grunn i beregningen. 
Referanseprisen på kraft er basert på månedlige priser fra hvert av prisområdene med påslag på 11 
kr/MWh.  

De store prisforskjellene mellom prisområdene har gjort at flaskehalsinntektene er svært høye i 
2022. Inntektene kommer fra strømkundene som har vært eksponert for en høy kraftpris. Når 
overføringen av flaskehalsinntektene til kunder i underliggende nett fremskyndes, er det rimelig at 
metoden reduserer risikoen for at de som har betalt mye for kraft gjennom hele året, også får økt 
nettleien i 2022 på grunn av de høye kraftprisene.  

Forslaget legger opp til månedlige utbetalinger til nettselskapene i lokalt og regionalt 
distribusjonsnett. Summen som skal utbetales, fastsettes ved inngangen til hvert kvartal. Den 
månedlige utbetalingen for de neste tre månedene blir en tredel av denne summen. Det er Statnett 
som, i en kvartalsvis rapportering, foreslår en sum som kan utbetales. RME fastsetter deretter 
beløpet Statnett skal utbetale til det enkelte nettselskapet. Det gis en større utbetaling for de tre 
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første kvartalene for 2022 slik at nettselskapene får dekket de ekstraordinære nettapskostnadene for 
perioden januar t.o.m. september 2022 gjennom en enkelt overføring.  

Teknisk innretning 
Definere summen av flaskehalsinntekter som skal utbetales  
Statnett skal rapportere en sum av flaskehalsinntektene som er tilgjengelig for utbetaling til 
underliggende nett for kommende periode. Hovedregelen er at Statnett skal foreslå dette i forkant 
av hvert kvartal, men ettersom bestemmelsen trer i kraft sent i 2022 foreslås det en samlet rapport 
for 2022. Den skal inneholde ett forslag til sum som skal gjelde for perioden januar–september 2022, 
og ett forslag til sum som skal gjelde for siste kvartal av 2022.  

Statnetts begrunnelse for summen av flaskehalsinntektene som kan utbetales, skal basere seg på en 
helhetlig vurdering av deres inntekter og kostnader over tid, med spesielt fokus på de relevante 
flaskehalsinntektene. Forventninger om fremtidige inntekter og kostnader skal også være en del av 
begrunnelsen. Relevante flaskehalsinntekter som ikke er nødvendige for å dekke Statnetts kostnader, 
bør overføres til underliggende nett. Overførte flaskehalsinntekter skal ikke overstige Statnett sin 
merinntekt. 

RME vil pålegge Statnett å utbetale en sum av Statnetts flaskehalsinntekter til underliggende nett for 
perioden. Hovedregelen er at dette bestemmes per kvartal, men for 2022, vil det fastsettes ett beløp 
for hele perioden til og med september. Summen skal i utgangspunktet ikke overstige summen 
Statnett har foreslått, gitt at Statnett har argumentert tilfredsstillende for sitt forslag. Hensikten er å 
gi Statnett tilstrekkelig fleksibilitet til å bruke flaskehalsinntektene slik de mener det er mest 
hensiktsmessig. Det reduserer også risikoen for at RME pålegger Statnett en utbetaling som er så stor 
at Statnett senere må øke tariffene som følge av utbetalingen. Likevel vil RME vurdere om den 
foreslåtte summen er rimelig. Summen skal ikke overstige Statnetts merinntekt, og heller være ikke 
være større enn at de dekker nettapskostnader over terskelpris i underliggende nett. 

Statnett har gjennom eksisterende regelverk plikt til å styre merinntektsaldoen sin mot null over tid. I 
tillegg gir reguleringen ytterligere insentiver for Statnett til å redusere merinntekten over 35 prosent 
av tillatt inntekt uten fradrag for KILE.2 

Vurderingskriteriene RME legger til grunn for summen som skal utbetales 
I RMEs vurdering av summen som skal utbetales til underliggende nett, anvendes prinsippene for 
beregning av nettapskostnader på samme måte som i beregning av nettselskapenes inntektsrammer.  
Nettapskostnaden som inngår i inntektsrammen for 2022 er nettapsvolum i MWh for 2020 
multiplisert med en referansepris på kraft for 2022. Nettapsvolumet har et tidsetterslep på to år, og 
hentes fra nettselskapenes årlige økonomiske og tekniske rapportering til RME. Referanseprisen på 
kraft blir beregnet per prisområde basert på månedlige områdepriser fra Nord Pool. De månedlige 
kraftprisene blir vektet med det relative månedlige kraftforbruket i alminnelig forsyning3, før det 
beregnes et gjennomsnitt per prisområde og det legges til et påslag på 11 kr/MWh. For nettselskaper 
som har tapsvolum i flere prisområder, blir referanseprisen i de aktuelle områdene vektet med hvor 
stor andel av tapsvolumene som oppstår i hvert prisområde.  

Metoden som RME anvender i beregning av inntektsrammene, definerer hvordan økte kraftpriser 
kan føre til økt nettleie. Det er derfor hensiktsmessig å bruke samme metode for å beregne 
utbetalingen til selskapene. Hadde beregningen av beløp til utbetaling vært basert på nettapsvolum 
fra 2022, kunne noen selskaper fått en forholdsmessig større utbetaling enn effekten økte 
nettapskostnader har på nettleien, og andre kunne fått mindre. Ved å bruke 2020-volum, vil hvert 

 
2 Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-5 
3 SSBs tabell 12824 "Elektrisitetsbalanse" 
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selskap få en utbetaling som står i forhold til hvordan økte nettapskostnader fører til økt nettleie for 
selskapets kunder.  

Dersom ordningen forlenges, vil nettapsvolumet fra 2021 ligge til grunn for beregningen av 
nettapskostnadene for 2023.   

Forslaget har som formål å redusere sannsynligheten for at nettkunder i områder med høye 
kraftpriser får økt nettleie som følge av økte kostnader til nettap i regionalt og lokalt 
distribusjonsnett. Da må det defineres hvor stor sum som skal til for å redusere denne risikoen. For å 
definere denne summen, må det først settes en kraftpris som definerer grensen for hva som er 
normal kraftpris og høy kraftpris. Settes denne grensen for lavt, vil ordningen kompensere for mer 
enn høye nettapskostnader knyttet til høye kraftpriser, gitt at Statnett har tilstrekkelig 
flaskehalsinntekter. Settes grensen for høyt, vil ordningen kompensere for mindre enn hensikten 
med ordningen. For å bestemme grensen, har RME sett på kraftprisen som lå til grunn ved varsel om 
inntektsrammer for 2022 og referansepris på kraft fra tidligere år.  

Høsten 2021 estimerte RME referanseprisen på kraft for 2022 til 424 kr/MWh. Det var denne prisen 
som ble brukt i varsel om inntektsrammer for 2022. Det kan derfor argumenteres for at grensen i 
utgangspunktet ikke settes høyere enn dette. Derimot gjenspeilet den estimerte referanseprisen for 
2022 et allerede økende prisnivå i markedet. Dermed kan det også argumenteres for at grensen 
burde settes lavere enn 424 kr/MWh for å gjenspeile en mer normal markedssituasjon. Eksempelvis 
har referanseprisen på kraft i gjennomsnitt ligget på 346 kr/MWh4 i perioden 2014–2021, og det kan 
være en rimelig grense mellom normal og høy kraftpris. RME foreslår at grensen avrundes til 350 
kr/MWh. Denne innebærer at Statnetts utbetaling av flaskehalsinntekter ikke vil dekke kraftpriser 
lavere enn en terskelpris på 350 kr/MWh inklusiv 11 kr påslag.  

Utbetaling 
Den første utbetalingen nettselskapene mottar, vil gjelde for perioden januar–september 2022. 
Deretter skal utbetalingene skje månedlig. Fordelen ved at den månedlige utbetalingen bestemmes 
for tre måneder av gangen, er at det skaper forutsigbarhet for nettselskapene knyttet til hvilken 
utbetaling de vil motta.  

Nettselskapene kan fortsatt oppleve utfordringer ved å fastsette tariffer på et riktig nivå siden 
summen for utbetaling vil variere mellom hvert kvartal dersom Statnetts flaskehalsinntekter varierer 
mye. Mer-/mindreinntektsordningen avhjelper utfordringen ved gi rom for at nettselskapene kan 
holde nettleien relativt stabil gjennom året og justere for eventuell mer- eller mindreinntekt senere. 
Det er mulig at enkelte selskaper hever tariffen for å opprettholde en mer forutsigbar kontantstrøm 
av likviditetshensyn, men det er mindre sannsynlig siden ordningen legger opp til engangsutbetaling 
for å dekke de ekstraordinære nettapskostnadene for de tre første kvartalene for 2022.  

Fordele summen av flaskehalsinntekter til underliggende nettselskap 
For å fordele summen til selskapene i regionalt og lokalt distribusjonsnett, benytter vi tapsvolum og 
kraftpris for å beregne hvert selskaps kostnader til nettap for perioden. Fordelingen av 
flaskehalsinntektene gjøres ved hjelp av en modell som definerer en terskelpris. Terskelprisen settes 
slik at alle tapskostnadene over prisen, kan dekkes av de flaskehalsinntektene som er satt av til 
ordningen. Dette innebærer at selskaper i områder med høyest kraftpris også får mest av 
flaskehalsinntektene.  
 

 
4 De gjennomsnittlige referanseprisene varierer mellom 311-366 kr/MWh mellom de ulike prisområdene. Et 
rent snitt av disse gir 346 kr/MWh. De årlige områdeprisene er inflasjonsjustert opp til 2021-kroner før 
gjennomsnittspriser beregnes. 
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I praksis beregner RME hvert nettselskaps tapskostnader per måned fra årets start frem til utgangen 
av de neste tre månedene. Metoden for beregning av nettapskostnadene er lik som ved fastsettelsen 
av inntektsrammen5, men kraftprisen på kraft er ukjent for de kommende tre månedene. 
Terminpriser per prisområde benyttes for disse månedene. Ved at tapskostnadene beregnes fra årets 
start, vil terminprisene etter hvert bli erstattet av faktiske priser når RME gjør en ny beregning ved 
neste kvartal. Dette sørger for at beregningen av beløp per selskap i størst mulig grad baserer seg på 
faktiske priser gjennom året. For fjerde kvartal vil ikke terminprisene bli erstattet av faktiske priser.   

Dersom det i tidligere i året har vært utbetalt flaskehalsinntekter, skal beløpet trekkes fra de 
beregnede nettapskostnadene for de aktuelle selskapene i beregningen for de påfølgende periodene. 
Ved å trekke hvert nettselskaps allerede mottatte utbetaling fra tapskostnadene, tar kraftprisen per 
selskap hensyn til allerede mottatte utbetalinger. I praksis betyr det at områder som har opplevd 
svært lave kraftpriser gjennom deler av året, må oppleve en tilstrekkelig høy kraftpris for å få 
flaskehalsinntekter. Kraftprisen er tilstrekkelig høy når den vektede prisen fra nyttår til utgangen av 
aktuelt kvartal, samt terminprisene for de neste tre månedene, overstiger den vektede kraftprisen 
etter allerede mottatte flaskehalsinntekter over samme periode for de øvrige selskapene.  

Når kraftpris per selskap er beregnet, og allerede tildelte flaskehalsinntekter er hensyntatt, blir 
summen som Statnett skal utbetale fordelt etter følgende prinsipp. 

Det fastsettes en terskelpris som brukes til å beregne beløp til utbetaling for hvert enkelt nettselskap, 
slik at:  

a. alle selskaper med RMEs beregnede kraftpris høyere enn terskelprisen, får utbetalt 
flaskehalsinntekter 

b. beløpet per selskap bestemmes av deres nettapsvolum multiplisert med differanse mellom 
RMEs beregnede kraftpris og terskelprisen  

c. summen av utbetalte tilskudd til alle selskaper utgjør eksakt det som avsatt til formålet 
 
Terskelprisen som settes ved metoden ovenfor, reflekterer prisen per MWh nettap som nettkunden 
betaler gjennom nettleien. Summen som utbetales per selskap blir større jo lavere terskelprisen er. 
Terskelprisen kan ikke være lavere enn 350 kr MWh. 
  
Resultatet av metoden ovenfor gir en sum per nettselskap som Statnett skal utbetale. Prosedyren 
ovenfor gjentas hvert kvartal som beskrevet. 

Administrasjon av ordningen 
Det foreslås at ordningen forvaltes av RME. Ordningen foreslås innrettet slik at: 

1) Statnett SF foreslår en sum av flaskehalsinntekter som kan utbetales til underliggende nett 
og gir en begrunnelse for størrelsen på summen. Statnetts forslag skal baseres på plikten til å 
styre mer/mindreinntekt mot null. 

2) RME vurderer om størrelsen på summen er rimelig.  
3) RME beregner et beløp per nettselskap og fatter vedtak rettet mot Statnett om plikt til 

utbetaling. 
4) RME orienterer nettselskapene om berettiget beløp. Orienteringen vil bli sendt i brev til 

nettselskapene og publisert på våre hjemmesider. 
5) Nettselskapene fakturerer Statnett for berettiget beløp. 
6) Statnett betaler faktura fra nettselskapene.   

 
5 Metoden er beskrevet i avsnittet «Vurderingskriteriene RME legger til grunn for summen som skal utbetales». 
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RME vil føre tilsyn med at omfordelingen av flaskehalsinntektene gjøres korrekt. RME har 
eksisterende etablerte rutiner for kontroll av selskapenes mer-/mindreinntekt. Forholdene knyttet til 
tillatt og faktisk inntekt kontrolleres årlig i en regnskapskontroll. Kontrollen av nettselskapets 
inntekter resulterer i et mer-/mindreinntektsvedtak. Kontroll av omfordelingen av 
flaskehalsinntektene vil inngå i den ordinære kontrollen av selskapenes faktiske inntekt. 

Føring i eRapp 
Statnett rapporterer i dag interne og eksterne flaskehalsinntekter i den årlige økonomiske og 
tekniske rapporteringen (eRapp) i note 5.1. RME vil opprette en ny linje for omfordeling av 
flaskehalsinntekter per nettnivå i note 5.1 i eRapp for alle nettselskapene. På linjen vil Statnett 
rapportere utbetalte flaskehalsinntekter som et negativt beløp. Nettselskapene vil rapportere sine 
mottatte beløp med positive fortegn. Beløpene vil inkluderes i selskapenes faktiske inntekt og i 
ordinær beregning av mer-/mindreinntekt. Beløpene ført på denne linjen skal ved korrekt 
rapportering summeres til null for Statnett og de aktuelle nettselskapene. 

Rapportering av beløpene på en spesifikk linje vil forenkle oppgaven med å føre tilsyn da RME kan 
isolere de omfordelte beløpene og kontrollere mot de berettigede beløpene for de respektive 
selskapene. 

Øvrige bestemmelser 

Pålegg 
Forslaget innebærer at RME kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne 
forskriften. Bestemmelsen er gitt en tilsvarende form som i energiloven og underliggende forskrifter. 

Overtredelsesgebyr 
Forslaget innebærer at RME kan ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsene om 
rapportering og utbetaling. 
 
Energiloven § 10-7 gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt 
overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i energiloven kapittel 3 til 9 og forskrifter, 
samt pålegg gitt i medhold av nevnte bestemmelser. 
 
For at overtredelse av bestemmelser eller pålegg skal kunne ilegges overtredelsesgebyr, må dette 
være «særskilt bestemt» jf. energiloven § 10-7 første ledd nr. 2.  
 
For at gebyret skal få tilstrekkelig preventiv virkning, må blant annet overtrederens økonomiske evne 
tillegges vekt ved utmålingen av overtredelsesgebyret. Samtidig skal ikke reaksjonen være urimelig 
eller uforholdsmessig. Hva som er en formålstjenlig reaksjon, må derfor vurderes konkret ut fra 
overtredelsens grovhet, overtredelsens omfang og virkninger, eventuell gjentakelse samt fordel eller 
fortjeneste, økonomisk evne og utvist skyld.  
 
Beslutning om å ilegge overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak som i henhold til forvaltningsloven kan 
påklages. Det vil på vanlig måte også være anledning til sivilrettslig prøving av saken for domstolene. 

Dispensasjon 
Forslaget innebærer at RME kan gi dispensasjon i særlige tilfeller. Bestemmelsen har tilsvarende form 
og innhold som bestemmelse om dispensasjon i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-2. 
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Klage  
Reguleringsmyndigheten for energi er et forvaltningsorgan og reglene i forvaltningsloven kommer 
derfor til anvendelse for Reguleringsmyndigheten for energis myndighetsutøvelse.  
Et enkeltvedtak etter forvaltningsloven er en avgjørelse fattet under offentlig myndighetsutøvelse 
som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. 
forvaltningsloven § 2 første ledd b, jf. bokstav a. Forslaget innebærer at klage på vedtak fattet av 
RME kan påklages til Energiklagenemnda på vanlig måte, se også energiloven § 2-3 annet ledd.  

Varighet 
Det foreslås at den midlertidige forskriften trer i kraft med virkning fra 1. november 2022 og virker 
fram til 31. desember 2022.  En eventuell forlengelse bestemmes av Olje- og energidepartementet.   

4. Forholdet til annet regelverk 

Energiloven og tilhørende forskrifter 
Den foreslåtte ordningen er et økonomisk tiltak rettet mot nettselskap. Ordningen berører aktører 
med omsetningskonsesjon etter energiloven § 4-1, men det gjøres ingen endringer i 
konsesjonærenes rettigheter og plikter etter energiloven. Den foreslåtte ordningen endrer ikke på 
selve organiseringen av kraftmarkedet. 
 
I forskrift om kontroll av nettvirksomhet har nettselskapene en plikt til å avskrive all mindreinntekt 
som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt6. Det betyr at dersom nettselskapene ikke øker tariffene 
tilstrekkelig, mister de muligheten til å hente inn den overskytende mindreinntekten på et senere 
tidspunkt. 
 
RME vedtok den 23. september 2022 et generelt fritak for 2022 fra avskrivningsplikten på 
mindreinntekt til nettselskapene i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Fritaket er gitt med tanke på å 
redusere noe av nettselskapene sin usikkerhet knyttet til fremtidig innkreving av mindreinntekt i en 
tid med en uvanlig kraftsituasjon. Videre er fritaket gitt for å ivareta hensynet til kundene. 
Kraftsituasjonen innebærer en økt økonomisk belastning på kundene. Ytterligere økninger i tariffene 
vil øke den økonomiske belastningen på kundene i en allerede krevende situasjon. Forslaget til 
forskrift innebærer derimot ikke en dispensasjon fra å styre saldoen mot null over tid. 
Nettselskapene har fortsatt en plikt til å ta hensyn til saldoen ved fastsettelsen av tariffene hvert 
enkelt år med sikte på å styre saldoen mot null over tid. Men den nye forskriften gjør at 
mindreinntekten kan hentes inn over en lengre periode og at man dermed kan unngå potensielle 
økninger av tariffene mot slutten av året 2022. 

EØS-rettslig regelverk  

Energimarkedsregelverket 
Den foreslåtte ordningen er et økonomisk tiltak rettet mot nettselskapene, men som skal komme 
nettkundene til gode. Ordningen griper ikke inn i selve organiseringen av kraftmarkedet, men er en 
omfordeling av ekstraordinært høye flaskehalsinntekter.  

EØS-avtalen vedlegg IV inneholder flere rettsakter av betydning for organiseringen av kraftmarkedet, 
herunder tredje elmarkedsdirektiv (direktiv 2009/72/EC), forordningen om grensekryssende 

 
6 Det gjelder tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. 
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krafthandel (forordning 714/2009) og ACER-forordningen (forordning 713/2009). Rettsaktene er 
gjennomført i medhold av energiloven. Energiloven § 2-3 gjennomfører krav om at RME skal være 
uavhengig og at den ikke skal instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet.  

Ved gjennomføringen av tredje energimarkedspakke er det lagt til grunn at elmarkedsdirektivet ikke 
stenger for at det forvaltningsorganet som er nasjonal reguleringsmyndighet også tillegges oppgaver 
utover det som er regulatoroppgaver, jf. Prop 5 L (2017-2018) punkt 3.1.4.1. Det vurderes at det ikke 
er EØS-rettslige hindringer for at oppgaven med å forvalte ordningen kan legges til RME. Av hensyn 
til rettslig klarhet bør oppgaven konkretiseres i en midlertidig forskrift.  

Det foreslås at den midlertidige ordningen skal forvaltes av RME.  

Flaskehalsinntekter fra kraftoverføring mot andre EØS-land brukes i tråd med reguleringen i 
forordning om grensekryssende krafthandel artikkel 16.6, og RME fatter årlig vedtak hvor det 
verifiseres at inntekten er brukt i tråd med lovlige formål. Forslaget til forskrift omhandler interne 
flaskehalsinntekter og flaskehalsinntekter fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia. 

Regelverket om offentlig støtte 
EØS-avtalen artikkel 61 inneholder et forbud mot offentlig støtte til foretak. Det er krav om at støtten 
gis av offentlige midler, at den begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller 
tjenester (selektivitet) og at den vrir eller truer med å vri konkurransen og kan påvirke samhandelen 
mellom EØS-landene. Nærmere regler om offentlig støtte er gitt i lov om offentlig støtte av 27. 
november 1992 nr. 117.  

Den foreslåtte ordningen er innrettet slik at flaskehalsinntektene tilfaller nettselskap i områder med 
høye strømpriser. Formålet med forslaget er å redusere sannsynligheten for at nettkunder i områder 
med høye kraftpriser får økt nettleie som følge av økte kostnader til nettap i regionalt og lokalt 
distribusjonsnett.   

Ordningen bidrar til å redusere ulikheter i kostnader knyttet til nettleie internt i Norge. Norge er i en 
særstilling i forhold til de fleste andre land i Europa ved at landet er delt inn i flere budområder. De 
fleste andre europeiske land er kun inndelt i ett budområde, og opplever ikke samme utfordring 
knyttet til ulikheter i kostnadsnivå innenfor landets grenser. Det vurderes dermed at tiltaket ikke kan 
påvirke samhandelen mellom EØS-land. Tiltaket innebærer at samtlige nettkunder i et område med 
høye strømpriser blir tilgodesett, uten at enkelte virksomheter begunstiges særskilt. 
Flaskehalsinntektene skal være tilgjengelig for alle og tildeles basert på objektive, ikke-
diskriminerende og etterprøvbare kriterier uten å favorisere enkeltforetak. Det vurderes at slik 
generell utbetaling faller utenfor forbudet mot offentlig støtte. 

EØS-avtalen artikkel 59 nr. 2 åpner også for at forbudet mot offentlig støtte kan fravikes dersom det 
er nødvendig for å få utført oppgaver av allmenn økonomisk betydning. Tjenester knyttet til drift og 
vedlikehold av nett for overføring av elektrisk energi er en monopoloppgave av allmenn økonomisk 
betydning, det vil si en tjeneste som er særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en 
tilfredsstillende måte av markedet alene.  

Ordningen legger opp til at nettselskapene fakturerer Statnett. Det legges ikke opp til at Statnett eller 
nettselskapene skal gis noen økonomisk fordel ved å administrere ordningen. Det vises for øvrig til at 
nettvirksomhet er et naturlig monopol som er underlagt en streng økonomisk regulering i medhold 
av energiloven, blant annet med krav til regnskapsførsel og forbud mot kryssubsidiering mellom 
nettvirksomhet og annen virksomhet. Etter energiloven § 4-6 skal nettvirksomhet innenfor et 
energikonsern være selskapsmessig atskilt fra annen virksomhet. Det vurderes derfor at vilkårene for 
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at det skal foreligge statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 ikke er oppfylt hva gjelder utbetaling fra 
Statnett til nettselskapene.  

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Beregninger basert på faktiske priser hittil i 2022 og terminpriser for resten av året, indikerer at det 
kan bli utbetalt 8,2 milliarder kroner gjennom forslaget til ordning for 2022. Anslaget er usikkert. Den 
faktiske utbetalingen vil avhenge av utviklingen i kraftprisene framover. 

RME 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan få økte utgifter for å forberede, gjennomføre og følge 
opp ordningen, herunder tilsyn med ordningen og eventuelle klagesaker.  
 
Det følger av oppdragets art at arbeidet med utforming av regelverket og tiltaket medfører behov for 
økt bruk av overtid. Den samlede kostnaden av merarbeidet anses som uvesentlig sett opp mot 
ordningens størrelse. 

Når arbeidet med midlertidig forskrift er gjennomført, vil det påløpe administrative oppgaver hvert 
kvartal med å beregne fordeling av flaskehalsinntekter etter vedtatte metode og orientering av 
involverte aktører. Arbeidet vurderes til å være mindre omfattende. 

Etablerte rutiner for kontroll av eRapp og mer-/mindreinntekt vil gjøre at ordningen ikke fører til 
vesentlig økt arbeidsmengde. Det er derimot vanskelig å beregne hvor omfattende eventuelle 
påfølgende klagesaker vil være. Det kan variere fra relativt omfattende til mindre ressurskrevende. 
 
Samlet sett anser vi de økonomiske og administrative konsekvensene for RME som ikke vesentlige. 

Statnett SF 

Som en konsekvens av ordningen vil Statnett få redusert merinntektssaldo for 2022 og dermed 
reduserte rentekostnader. Det beregnes rente på akkumulert mer-/mindreinntekt. Det benyttes en 3 
måneders NIBOR-rente pluss 0,3 prosentpoeng på all mer-/mindreinntekt inntil terskelverdien7, 
deretter belastes overskytende merinntekt med referanserenten. Statnett har fått delvis 
dispensasjon fra kravet om økt rentebelastning på deres merinntektssaldo for 2022. Den delvise 
dispensasjonen innebærer at merinntekten blir belastet med en rente tilsvarende gjeldsrenten8 i 
referanserenten. 

Statnett ville ha fått en merinntekt over terskelverdi uten den foreslåtte ordningen. Statnett kan 
komme til å få en merinntekt over terskelverdien også med den foreslåtte ordningen, men i et slikt 
tilfelle vil det være et langt mindre beløp som ilegges en høyere rente.  

Vi vurderer de reduserte rentekostnadene for Statnett som ikke ubetydelige, uavhengig av den 
delvise dispensasjonen som er gitt for 2022. 

Statnett får økt arbeidsmengde i form av: 

 
7 35 prosent av tillatt inntekt uten fradrag for KILE, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-7 
8 Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3 
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• betaling av fakturaer. Vi vurderer den økte mengden fakturaer som liten til ubetydelig 
administrativ konsekvens sett i forhold til totale mengden fakturaer som Statnett håndterer 
per år. 

• beregning av summen som skal settes av til omfordeling hvert kvartal. 

De administrative konsekvensene og merarbeidet for Statnett vurderes som akseptable og ikke 
vesentlige.  

Nettselskapene 

Ordningen sikrer kontantstrømmen hos nettselskapene, uten å øke nettleien, til tross for økte 
nettapskostnader. Da ordningen gir en jevnere og mer forutsigbar kontantstrøm, kan dette redusere 
mulige likviditetsutfordringer i enkelte nettselskap. Videre vil det kunne redusere nettselskapenes 
fare for tap av omdømme. Det er grunn til å tro at nettselskapenes kunder vil oppfatte en økning i 
nettleien på dette tidspunktet som vanskelig å forstå i en allerede krevende økonomisk tid. 

En mer forutsigbar kontantstrøm vil i tillegg forenkle arbeidet noe med både fastsettelsen av 
tariffene og ønsket om å holde disse relativt stabile, og samtidig håndtere mer-/mindreinntektssaldo 
slik at denne styres denne mot null over tid.  

Nettselskapene som er berettigede mottakere av flaskehalsinntekter, vil få en svært begrenset 
økning i arbeidsmengde i form av fakturering av Statnett én gang i måneden. Fakturering inngår 
allerede som en daglig oppgave i nettselskapene. Vi vurderer merarbeidet som relativt ubetydelig da 
det ikke er nettselskapene selv som skal foreta beregningene av berettiget beløp.  

Sluttbrukere i underliggende nett i prisområder med høyest pris 

Verdien av ordningen vil komme disse kundene til gode. Samlet økonomisk konsekvens for 2022 er 
beregnet til inntil 8,2 mrd kr. Ordningen vil både redusere den økonomiske belastningen for kundene 
i 2022 og på sikt glatte ut fremtidige svingninger i tariffene. 

Det er ingen administrative konsekvenser for denne gruppen, da de selv ikke må foreta seg noe for å 
motta fordelene fra ordningen. 

Øvrige sluttbrukere 

Uten ordningen vil denne kundegruppen nyte godt av tilbakeføringen av merinntekt som i hovedsak 
består av flaskehalsinntekter oppstått i prisområder med høy pris. Den foreslåtte ordningen vil gjøre 
at denne kundegruppen vil komme noe dårligere ut sammenlignet med hvor mye merinntekt som 
ville blitt tilbakeført i området uten den foreslåtte ordningen. Disse kundene vil fortsatt ivaretas 
gjennom tilbakeføring av all merinntekt som ikke omfattes av den foreslåtte ordningen. 

At ordningen ikke kommer kunder i et område med lav kraftpris til gode, er i tråd med formålet med 
ordningen. 
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6. Forslag til forskrift 
 

Forslag  
til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter 

 
Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om 
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-1 
og § 10-6. 
 
 Del I Generelle bestemmelser 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å etablere en midlertidig ordning for omfordeling av relevante 
flaskehalsinntekter fra Statnett SF til regionale og lokale nettselskaper for å redusere sannsynligheten 
for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser. 
 
§ 2 Definisjoner 

Nettselskap: Omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. 
Mottaker: Nettselskap med inntektsramme som får rett til utbetaling etter fastsettelse i § 5. 
Relevante flaskehalsinntekter: Flaskehalsinntekter mellom budområder internt i Norge og fra 

mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.  
Beregningsperiode: Perioden fra årets start til utgangen av kvartalet det beregnes en utbetaling 

for. 
 

§ 3 Virkeområde 
Forskriften gjelder relevante flaskehalsinntekter som er opparbeidet innen utgangen av 2022. 

  
Del II Fastsettelse av beløp til utbetaling 
  
§ 4 Rapportering 

Statnett SF skal så snart som mulig og senest innen 7 dager etter at forskriften trer i kraft 
rapportere summen av relevante flaskehalsinntekter tilgjengelig for utbetaling for de første tre 
kvartalene i 2022 og for siste kvartal 2022. 

Rapporteringen av tilgjengelig beløp skal basere seg på en helhetlig vurdering av Statnett SF sine 
inntekter og kostnader over tid, hvor målet er at relevante flaskehalsinntekter som ikke er 
nødvendige for å dekke Statnett SF sine kostnader, bør overføres til underliggende nett. Overførte 
flaskehalsinntekter skal ikke overstige Statnett SF sin merinntekt. 
  
§ 5 Beslutning om utbetaling  

Reguleringsmyndigheten for energi fastsetter ved enkeltvedtak et beløp som skal utbetales fra 
Statnett SF til hver mottaker. 

 Beløp til utbetaling fastsettes basert på en vurdering av rapporten som er utformet av Statnett 
SF etter § 4, samt en helhetlig vurdering av inntekter og kostnader over tid hvor målet er at alle 
relevante flaskehalsinntekter som ikke er nødvendige for å dekke Statnett SF sine kostnader, bør 
overføres til underliggende nett. Overførte flaskehalsinntekter skal ikke overstige Statnett SF sin 
merinntekt. 

Beløpet som utbetales beregnes og fordeles mellom mottakerne på følgende måte: 
a. Det beregnes et tapsvolum og kraftpris for hvert av nettselskapene for beregningsperioden. 

Årlig tapsvolum er identisk med det som inngår i inntektsrammen for det aktuelle året, og 
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dette skal fordeles per måned ved bruk av tabell 12824 "Elektrisitetsbalanse" fra SSB. 
Kraftpris baserer seg på faktiske områdespotpriser og terminpriser der faktisk kraftpris ikke 
er tilgjengelig. Den beregnede kraftprisen korrigeres for tilskudd som allerede er utbetalt. 

b. Reguleringsmyndigheten for energi beregner en terskelpris for å motta utbetaling slik at 
beløpene som samlet utbetales er lik beløpet som er tilgjengelig for utbetaling fra Statnett 
SF. Terskelprisen kan dog ikke være lavere enn 350 kr/MWh.  

c. Nettselskaper med beregnet kraftpris over terskelprisen mottar utbetaling tilsvarende deres 
tapsvolum multiplisert med differansen mellom deres kraftpris og terskelpris. 

Reguleringsmyndigheten for energi skal orientere mottakere om beslutningen. 
Mottakere skal sende faktura til Statnett SF med krav om utbetaling.  

  
Del III Øvrige bestemmelser 

  
§ 6 Pålegg 

Reguleringsmyndigheten for energi kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av 
denne forskrift.  

 
§ 7 Overtredelsesgebyr 

Ved overtredelse av bestemmelsene § 4 og § 5 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 
  
§ 8 Dispensasjon 

Reguleringsmyndigheten for energi kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift. 
  
§ 9 Klage 

Vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi kan påklages til Energiklagenemnda. Klagen 
stiles til Energiklagenemnda, og sendes til Reguleringsmyndigheten for energi til forberedende 
klagebehandling. 
  
  § 10 Varighet 

Forskriften trer i kraft 1. november 2022 og oppheves 31. desember 2022. 
 

 



Reguleringsmyndigheten for energi

MIDDELTHUNS GATE 29  
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN 
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no
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