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Høringssvar - Endringer i nett leiest rukt uren

St ange Energi Nett AS (SEN) viser t il RM E høringsdokument nr. 1 2020.
SEN fi nner det posit ivt at det arbeides mot en mer enhet lig net t leiest rukt ur i Norge.
Vi mener det er 3 hovedpunkt er som bør søkes oppfylles med ny st rukt ur:
•

Kundene bør bet ale net t leie i forhold t il hvor mye nett kapasit et de t renger

•

Tariffst rukt ur bør bidra t il best m ulig ut nyt t else av nett et

•

Ny net t t ariff må være enkel å kommunisere med kundene.

Vi t olker forslaget dit at det legges opp t il forholdsvis st or fleksibilitet for hvordan de forskj ellige
net t selskapene kan ut forme sine t ariffer. Det mener vi er uheldig. Når det først skal endres bør det
st andardiseres i st ørst mulig grad. Ikke m inst for å gj øre kommunikasj onen med kundene enklere. Siden
det ønskes at markedsselskapene skal t a mest mulig av kundekont akt , også mhp nett - og t ariffspørsmål
bør det harmoniseres i st ørst mulig grad. Forskj ellige forut set ninger i nett st rukt ur t renger nødvendigvis
ikke generere forskj ellig t ariffst rukt ur. Det kan løses med forskj ellig prisnivå på de respekt ive ledd.
Forslaget om høyere energiledd i enkelt e t imer med no rmalt høyt forbruk (morgen og ett ermid dag),
mener vi er uheldig. Det er t ross alt enkelt e t imer de flest e må bruke st røm t il mat laging og annet f ør og
et t er skole-/ arbeidsdag. Hy ere pris i disse t imene, vil kunne generere mye kundeklager. Vi mener det
er bedre å legge t il ret t e for lavere nett leie i t imer med normalt lavt forbruk for å flyt t e det som kan
flyt t es av forbruk t il lavlast perioder. Det er i all hovedsak elbillading det handler om, og dett e er det
uproblemat isk å gj øre f. eks på nat t. Siden energileddet ett er hvert kun skal dekke marginalt ap, noe SEN
st øtt er, er det lite å hent e på å redusere det på natt . En bør derfor fi nne modell slik at effekt pris kan
regulere det t e. Det må være differanser som monner fo r å oppnå ønsket handling hos kundene.
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