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Høringsuttalelse om ny nettleie: Støtter ikke foreslåtte endringer
Solteknikk AS svarer med dette på høring med referanse 202001392.
Solteknikk AS lever av å tilby løsninger for lokal produksjon av energi innen solenergi, mikro vannkraft,
vindkraft og hydrogen-brenselcelleanlegg med tilhørende energilagringssystemer i markedet for
privatboliger, næringsbygg, offentlige bygg og proffmarkedet mot spesielle utfordringer.
Argumentasjonen for endring i nettleie er basert på feil forutsetninger og kledd for å være presentabel.
Statnett i sin tid overførte eierskapet til kommunale/lokale nettselskaper uten å ta betalt. Disse
selskapene har melket inntektene og benyttet overskudd som finansiering til kommunal drift. Lite ble
investert til drift og vedlikehold, men mer som ad-hoc drift samt å dekke nybygg, men ikke
nødvendigvis øke kapasitet på totalkapasitet. Derfor er mange av de lokale nettene dyre å drifte og vil
krever store investeringer i dag. Denne kostnaden vil de nå skyve over på forbruker og presenterer et
bilde som ikke samsvarer med en helhetlig energi strategi hvor lokal egenproduksjon (sol, mikro
vannkraft, brenselcelle) eller energilagringsløsninger (batteri, hydrogen) tas inn i bildet for å redusere
belastningen i deler av nettet (lokalt eller knutepunkter) mht sesonger, gjennom dag eller uke.
Dette høringsforslaget representerer et foreldet syn på hvordan energi markedet vil være i fremtiden
med nye løsninger, tilgjengelig teknologi og ikke minst bedre mulighet til styring av forbruk lokalt vs
tilførsel. Høringsforslaget er et godt gjennomarbeidet dokument med mange finne kalkyler som vi kan
benytte i videre arbeid, men selve rapporten må forkastes. Vi trenger en fremtidsrettet og helhetlig
instruks som gjenspeiler det fremtiden bringer og som stimulerer til å ta nye energi løsninger i bruk,
det være seg tiltak som reduserer forbruk og tiltak som gjør lokal egenproduksjon av energi det beste
for samfunnet og landet og på mange måter kan bli et eksportprodukt på sikt.
Det refereres til andre land som endrer sin netttariffpolitikk, men samtidig vises det ikke til de andre
tiltakene som stimulerer og belønner lokal produksjon av energi og energilagring i disse landene. Dette
kan være gjennom direkte støtte, skattekreditt, garantert pris på salg av plussstrøm uavhengig av
mengde.
RME foreslår i høringen en nettleiestruktur som innebærer en vesentlig reduksjon i det variable
energileddet i nettleien. Det vil svekke lønnsomheten i lokale energiløsninger med minst 15 øre/kWh.
Det tilsvarer 25 % av den totale prisen på strøm fra nett.
Vi frykter at sluttkundene ikke vil ta seg råd til å investere i enøktiltak når de får så lite igjen. Viktige
politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert. Det vil ramme tusenvis av
arbeidsplasser i mange bedrifter, både umiddelbart nå og fremover. Det er det siste vi trenger.
Konklusjonen er at vi ikke kan støtte de foreslåtte endringer fra RME.
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