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Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie.
Oppsummering:
Utjevning av nettleie er en viktig sak for Energi Norges medlemmer og har vært diskutert gjennom
lengre tid. Vi har også tidligere pekt på virkemidler som vil ha en utjevnende effekt på nettleien.
Viktige momenter for Energi Norge er at innmatingstariffen må ligge igjen i regionalt
distribusjonsnett, en må unngå å svekke k-faktormodellen i sentralnettariffen, man kan vurdere
differensiering av mva og en kan videreføre OEDs utjevningsordning. Særlig viktig er det at
innmatingstariffen må tilfalle de regionale distribusjonsnettene hvor produksjonen er tilknyttet,
noe som vil gi forbrukerne lokalt lavere nettleie.

Energi Norges syn:
Viser til RMEs høringsdokument nr 1/2019 – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie.
I Granavoldenerklæringen står det at regjeringen vil «Utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for
alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett» (vår understreking).
Basert på dette mener vi NVE stort sett har gjort en grundig utredning. NVE mener fra oppsummeringen i
høringsnotatet;
Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning, er det tunge argumenter
for å gjøre dette ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har
høyest nettleie.
Tilskuddsordningen bør være utformet slik at nettselskapene i størst mulig grad
beholder insentivene til kostnadseffektivitet, selv om nettkundene mottar tilskudd
til reduksjon av nettleien.
Tilskuddsordningen kan finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller
brukerfinansieres ved en avgift. Dersom brukerfinansiering er en aktuell løsning,
må det gjøres en vurdering av hvordan det er hensiktsmessig å utforme avgiften,
og hvor store beløp som bør bevilges til tilskudd hvert år.
Utjevning av nettleie er en viktig sak for mange av Energi Norges medlemmer, og har vært drøftet
gjennom lang tid. NVEs forslag har tatt opp i seg noen av våre tidligere forslag, men et av våre viktigste
forslag om at inntektene fra produksjon i regionalt distribusjonsnett må ligge igjen i nettet produksjonen
er tilknyttet, er ikke tatt til følge. Dette er svært uheldig. Det urimelige i at lokale forbrukere må betale
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for statsstøttet ny produksjon som er tilknyttet lokalt, er ikke drøftet. I noen områder som har tilknyttet
mye ny produksjon de siste årene, uten å kunne ta anleggsbidrag, har dette bidratt til høy nettleie for
forbrukerne lokalt.
Elektrifiseringen av Norge vil kreve mye av strømnettet vårt. Samtidig er det viktig at vi holder
kostnadene nede, for at strømregningen ikke skal bli for høy for vanlige folk. Dersom en skal jevne ut
nettleien, må det skje på en måte som fortsatt sikrer effektiv drift av nettselskapene.

Energi Norge ser fire mulige tiltak som kan bidra til utjevning av nettleien
Omfordeling av innmatingstariffen. I dag går innmatingstariffen i regionalt distribusjonsnett til
Statnett. Energi Norge mener at innmatingstariffen på samme måte som i lokalt distribusjonsnett må gå til
netteier som har tilknyttet produksjonen til nettet. Dette vil bidra til å lette forholdene for områder med
mye produksjon som i dag kan ha store nettkostnader forårsaket av produksjon. Disse må i dag dekkes av
forbrukerkundene lokalt. Vi er skuffet over at dette ikke er tatt inn i NVEs forslag da det etter vårt syn er
en systemfeil at disse inntektene i dag overføres til Statnett. Det er på høy tid at dette blir rettet slik at
innmatingstariffen blir likt håndtert for hele distribusjonsnettet.
Vi mener det er viktig at NVE/OED vurderer nøye forholdene for områder som har fått mye ny
statsstøttet kraftproduksjon de siste årene som det ikke har vært mulig å ta anleggsbidrag fra, grunnet
tidligere regelverk. Dette nettet som er bygget for ny produksjon får lavt eller intet kostnadsbidrag fra
kraftprodusentene. I disse områdene har forbrukerne fått en ekstra tariffbelastning på vegne av
fellesskapet som det er grunn til å vurdere nærmere.
Unngå å svekke k-faktoren. K-faktoren gir en rabatt for samordning av produksjon og forbruk i et punkt
og bidrar til å redusere kostnadene fra overliggende nett som følge av at forbruk og produksjon i samme
punkt resulterer i mindre bruk av sentralnettet. Statnett arbeider for å redusere rabatten til maks 20 %.
Energi Norges syn er at et rimelig kompromiss for k-faktoren er at denne ikke bør settes høyere enn 0,5
og i alle fall ikke svekkes ytterligere ut over 0,6. Vi synes det er merkelig at et så viktig
fordelingsprinsipp overlates til Statnett å beslutte, uten en prinsipiell diskusjon, og vi mener at regulator
bør engasjere seg i denne saken.
Differensiering av MVA. I dag har kundene i Nord-Norge fritak for MVA. Det bør vurderes om denne
ordningen kan utvides også til andre områder med høy nettleie. Dette vil bidra til å redusere kostnadene
for forbrukerne.
OEDs utjevningsordning kan videreføres
NVEs vurdering er at det er store variasjoner i nettleien i Norge, og det er et lite antall nettselskaper som
har de høyeste nettleiene. For å avhjelpe disse områdene vil etter NVEs syn en fornying og forbedring av
den gamle utjevningsordning kunne være en løsning.
Energi Norges vurdering er at en tariffutjevning kan gjøres ved å ta utgangspunkt i den tidligere
tilskuddsordningen for utjevning av nettleie (Utjevningsordningen) og vurdere hvordan denne kan
forbedres. Ordningen er kompatibel med reguleringen av nettselskap og er av NVE tidligere vurdert å
være treffsikker. Det er også en ordning som i begrenset grad reduserer insentivene for de selskapene som
mottar tilskudd samtidig som ordningen er enkel å administrere.
Energi Norge tror det er viktig at en slik utjevningsordning i tilfelle må få en mer stabil
finansieringsordning enn tidligere.
Energi Norge samler og representerer fornybarnæringen, og er en landsforening i NHO. Våre
medlemsbedrifter driver kraftproduksjon, strømnett og strømsalg over hele Norge. Vår visjon er at Norge
skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Medlemmenes
oppdrag til oss er å fremme fornybarnæringens konkurranseevne, for å øke norsk verdiskaping.
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Vi kommer gjerne i møte med NVE for å utdype våre synspunkt.
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