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Innspill til høring om «Utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet»
VOKKS Nett oppfatter NVE som historieløse når man tror at norske forbrukere i 2020 vil
sette pris på å få tilbake en tariffstruktur kundene hadde problem med å forholde seg
til på 1980 tallet.
Argumentasjonen som på 80 tallet ble brukt for å fase ut overforbrukstariffen var til
forveksling lik den man i senere tid har brukt for å innføre AMS. «Forbrukeren skal
betale for det han bruker.»
Etter tre tiår med energilov, marked og regulering samt milliardinvestering i AMS og
Elhub, så er NVE tilbake ved utgangspunktet, overforbrukstariffen!
Sirkelen er sluttet, og det må være tillatt å påpeke at dette stiller det meste som har
skjedd i mellomtiden i et underlig lys.
Og hva med den nye overforbrukstariffen i forhold til «leverandørsentrisk modell», som
NVE snakker om til og med i dette høringsdokumentet. Også kalt «en-fakturamodellen»
som går ut på at kunden i framtiden skal ha kraftleverandøren som sin primærkontakt
og motta faktura både for nettleie og kraft fra denne.
Milliardprosjektet Elhub skulle jo være en grunnpilar i denne modellen.
Elhub er bygd med tanke på at kunden skal kunne bestille kundeforhold hos
kraftleverandøren, noe som også skal gjelde som bestilling for nettleie hos
nettselskapet. Slik at kunden skulle slippe å kontakte nettselskapet også. Konsekvensen
av NVE sitt forslag om ny «effekttariff» medfører imidlertid at det første kunden må
gjøre etter at han er ferdig med bestillingen hos kraftleverandøren, er å kontakte
nettselskapet for å avtale effektgrense. Ser ikke NVE dette?

NVE sin effekttariff vil m.a.o. gjøre at målet for Elhub og en-fakturamodellen blir
umulig å nå.
VOKKS Nett er positiv til effekt tariff, men skal nettselskapene pålegges en slik rolle
som NVE legger opp til her, så bør man i det minste skrinlegge alle tanker om enfakturmodell.
Dette beviser bare det vi har hevdet hele tiden. Nettselskapene sin tilknytning til
kundene er fysisk. Det blir man ikke kvitt selv om det ikke passer med den teoretiske
modellen man styrer etter.

Med vennlig hilsen
VOKKS Nett AS
Gunnar Løkkebø
Kunde- og systemsjef
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