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Norsk Industris innspill til forslag til endringer i forskrift
om kontroll av nettvirksomhet – tariffer i
distribusjonsnettet
Norsk Industri støtter NVEs arbeid med å finne en tariffpraksis som i større grad enn
i dag kobler tariffer til den belastningen brukere påfører distribusjonsnettet. Ideelt
sett bør en slik kobling inneholde et prissignal om overforbruk som sendes når
systemet nærmer seg kapasitetsgrensen, altså topplasttimene. Vår foretrukne
modell er et dynamisk utformet prissignal relatert til faktisk systemlast; sterkt i
perioder der systemlasten er høy og lavt i perioder der det er nok kapasitet, samtidig
som prissignalet primært rettes mot de aktører som bidrar til økt systemlast.
NVEs forslag har imidlertid en rekke tilkortkommenheter vi ønsker å peke på. For
det første vil NVEs forslag til tariffmodell medføre en kraftig økning av nettleien for
kunder med atypisk forbruksprofil, uten at forbruksprofilen hever belastningen i
nettet, sammenlignet med dagens energitariff. Bakeri, vaskeri, fiskeindustrien
generelt (og særlig pelagisk fiskeindustri) er eksempler på atypiske forbruksprofiler
med stort behov for effekt innenfor korte perioder. Med NVEs foreslåtte modell, der
kapasitetsleddet er grunnlaget for nesten hele nettleien, vil prisen målt i øre/kWh bli
veldig høy for bedrifter med lavt uttak gjennom mesteparten av året. Dette er
spesielt uheldig for bedrifter som konkurrerer med utenlandsk virksomhet.
For det andre står økningen i kapasitetsleddet ikke i forhold til nettselskapenes
kostnader for kapasitet. Størrelsen av kapasitetsleddet sender et prissignal som er
betydelig høyere enn den påregnelige kostnaden for å øke kapasiteten i nettet, og
tar ikke hensyn til at en betydelig andel av nettselskapenes kostnadsbase er
uavhengig av kapasitet. Dette betyr forholdsvis lite for kunder med «normal»
brukstid, men slår svært urimelig ut for kunder med lav brukstid.
For det tredje tar ikke forslaget hensyn til virkningene av anleggsbidrag, som bidrar
til en skjevhet i fordelingen av kostnader mellom kunder i samme nett. Dette rammer
spesielt kunder som betaler fullt anleggsbidrag for både nettstasjon og eget
lavspentnett.
Vi ser frem til å delta i videre prosess.
Med vennlig hilsen
Norsk Industri

Ole Børge Yttredal
Direktør Energi- og miljøavdelingen
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