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Bistand til departementets vurderinger knyttet til regulering av nett til 
havs  

Olje- og energidepartementet har et pågående arbeid knyttet å videreutvikle rammeverket for 
vindkraft og nett til havs. I den forbindelse ber departementet Reguleringsmyndigheten for 
energi (RME) om bistand til vurderinger knyttet til regulatoriske forhold for nett til havs.  
 
Del I  
 
Det vises til oppdrag til NVE av 9. februar 2022 om bistand til departementets utredning av 
virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs. RME bes om å bistå 
NVE med vurderinger om markedsdesign i tråd med gjeldende rutiner for saksbehandling og 
samhandling mellom RME og NVE. RME bes vurdere relevante forhold knyttet til 
markedsdesign for vindkraft og nett til havs, deriblant gjennomgå ulike modeller for 
prisområder for hybridprosjekter og vurdere konsekvenser av de ulike modellene. RME bes 
videre vurdere konsekvenser av ulike modeller for fordeling av flaskehalsinntekter for 
hybridprosjekter. I denne forbindelse bes RME gjennomgå reglene for bruk av 
flaskehalsinntekter etter Elektrisitetsforordningen og så langt som mulig status for 
Kommisjonens arbeid med å gjøre endringer i forordningen som åpner for en delvis 
overføring av flaskehalsinntekter til vindkraftprodusentene på hybridprosjekter.  
 
Del II  
 
RME bes vurdere regulatoriske sider ved samordning av nett til havs. RME bes vurdere 
anleggsbidragsregler for ulike nettløsninger for vindkraft til havs og vurdere hvilke prissignal 
ulike regler for anleggsbidrag gir. For eksemplifisering bes det om at RME tar utgangspunkt i 
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Side 2 
 

de to åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Der det er relevant kan RME 
skissere ulike scenarier avhengig av eierskap.  
 
Del III 
 
RME bes om å vurdere det juridiske rammeverket for den økonomiske reguleringen av 
radialer som kun går til Norge, samt av hybridprosjekter, herunder tariffering, 
flaskehalsinntekter og tredjepartsadgang.  
 
RME bes vurdere eventuelle andre regulatoriske forhold som kan være relevante for 
departementets arbeid.   
 
Arbeidsform og leveranse  
 
Det skal avholdes regelmessige møter for avklaringer mellom departementet og RME 
underveis. RME bes komme tilbake til et tidspunkt for et første oppstartsmøte.  
 
Vi ber om at RME besvarer oppdraget i form av en RME-rapport innen 1. oktober 2022.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Myskja (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingrid Knudsen Aas 
rådgiver 
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