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Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug <bkvilhau@hotmail.com>
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RME
202001392 og sendes til: rme@nve.no

Høringsuttalelse til ny nettleie lov.
V/medlem av det Norske samfunn og politisk aktiv i Pp Pensjonist partiet og skribent.
Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug f:010350
Siggjarvågen 89
5428 Foldrøyhamn Bømlo.
Tel: 90117058
Til NVE høringsuttalelse.
Jeg vil herved som skribent og samfunns kritiker når noe går som folket ikke liker har jeg og
andre rett til direkte protest av nye lover som ikke gavner folket, den lille mann og kvinne.
Nettleien skal være lik for alle i Norge og ikke etter forbruk eller hvor en bor, slik som det er
nå bor en på bygda ja da skal liksom nettleien være høy, bor en i byer så er den lav, nei takk,
nettleien skal og må være lik for alle og ikke til for å få høye utbytte til de som selger
strømmen og alle de nye foretakene som kjøper strøm av produsenter og så selger til oss,
ingen mellomledd det er kun fordyrende ledd for forbrukerne, husholdningene. Derfor må
slike selskap avvikles og de må gå inn under en produsent. Strøm pris og avgifter som
nettleie må og skal ikke overstige 50 øre pr Kwt. Når samtlige vannkraftverk i Norge koster
det fra 3 til 5 øre i reine produksjons kostnader, så kommer avgifter på toppen til oss og
avgifter som EU bestemmer på vår fantastiske billige vannkraft som de misunner oss.
Så kommer ACER inn og bestemmer i Norge og kan overkjøre Norges beslutninger, nei takk.
Konklusjon: Mitt krav er at Nettleien skal være lik over hele Norge uavhengig hvor en bor på
en øy eller i en bortgjemt dal eller i en by. Norske forbrukere skal ikke betale med enn 50 øre
totalt for strøm inkl nettleien og den prisen må fastsettes politisk og ikke markeds styrt som
nå. Strøm til eksport skal utlandet betale det strømmen koster inkludert drift og kostnad på
strømkablene til kontinentet, men den kostnaden er pr i dag sendt regningen til Norske
forbrukere og ikke til dem som kjøper strømmen i utlandet.
En politisk beslutning må nå settes for fremtiden at vi i Norge skal ha lik nettleie som skal
ligge inne i disse 50 ørene, da får vi først en ærlig strømpris til alle hjem og industri i Norge.
Strøm fra vindturbiner skal utlandet betale hva det koster og ikke kastes på Norske
forbrukere, vi har nok vannkraft i Norge for Norsk forbruk så vindturbiner er overflødig og
ødeleggende på alle måter og det finnes ikke et eneste vindturbin industrianlegg som er
økonomisk driveverdig uten milliarder i subsidier som NVE kaster regningen til oss når det er
utlandet som skulle hatt den regningen.
Jeg krever herved som borger av Norge å bli hørt i høringsprosessen.
Med Hilsen Bjørn H E Kvilhaug, Bømlo.

