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Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Sjømat Norge er en landsforening i NHO som organiserer bedrifter innenfor
sjømatsektoren. I forbindelse med høringen om forslag til endringer i forskrift om
kontroll av nettvirksomhet vil vi knytte noen kommentarer til sjømatindustriens
spesielle produksjonsprofil, som vi mener det er nødvendig å ta hensyn til i
utformingen av nytt regelverk for effekttariffer.
Formålet med den foreslåtte endringen er blant annet å gi kundene insentiv til å
jevne ut forbruket. For sjømatindustrien kan dette i mange tilfeller være en svært
vanskelig øvelse. Produksjonen er tilpasset ut fra naturgitte forutsetninger om når
fisken er tilgjengelig, og vil variere både innenfor året og fra år til år. Enkelt
forklart må fersk fisk prosesseres så fort den kommer til land, og dette har
industrien begrenset påvirkning på. Det vil derfor være svært uheldig dersom
fiskeindustribedrifter med en produksjonsprofil som er prisgitt fiskeflåtens
fangstmønster og råstofftilgang skulle bli straffet gjennom økte kostnader ved
overgang til abonnert effekt. Sjømat Norge har mottatt signaler fra flere av våre
medlemsbedrifter som frykter at overgangen til abonnement som er tilpasset hvor
mye strøm de vil bruke på én gang kan redusere sjømatindustriens
konkurransekraft.
Etter det vi erfarer er det mange fiskeindustribedrifter som allerede i dag avregnes
effektledd i tariffen. Det er imidlertid en utfordring at den utpregede
sesongprofilen og uforutsigbarheten medfører at mange virksomheter i
fiskeindustrien bruker mye effekt i korte perioder, gjerne om vinteren. Den
foreslåtte modellen vil etter vår vurdering gi større uforutsigbarhet og være
vanskelig å forstå. Sjømat Norge støtter en overgang fra energi- til effekttariffer,
men kan ikke støtte NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt.
Abonnert effekt vil være vanskelig å forstå for kundene, vil gi ekstra kostnader og
kan medføre store og uheldige omfordelinger ved overgang fra dagens tariff og til
abonnert effekt for de større næringskundene. Sjømat Norge kan heller ikke se
noen gode grunner til å innføre abonnert effekt til dagens effektmålte kunder.
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Sjømat Norge mener at forslaget om abonnert effekt potensialt kan ha store
negative konsekvenser for fiskeindustrien, og at dette ikke på noen måte er
tilstrekkelig utredet. Sjømat Norge ber derfor om at NVE har særlig
oppmerksomhet mot fiskeindustrien som i liten grad har mulighet til å endre
produksjonsprofil og forbruksmønster.
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