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Høringsutt alelse om ny nett leie: St øtt er ikke foreslåtte endringer
M ult ifag AS svarer med dett e på høring med refe ranse 202001392.
Vi er en bed rift som ligger i Porsgrunn kommune i Telemark, og vi har ca. 100 ansatt e hos oss. Vi j obber
akt ivt med t ilt ak som bidrar t il grønn energi og som fremmer klima t ilt ak som omhandler solenergi og
andre milj f orb edrend e tilt ak.
Vi lever av a til by invest eringer i klimat ilt ak som elbilladere, solenergianlegg og andre enøkarbeider i
privat boliger, næringsbygg og offent lige bygg.
RM E foreslår i høringen en nett leiest rukt ur som innebærer en vesent lig reduksj o n i det variable
energileddet i nett leien. Det vil svekke lønnsom het en i lokale energiløsninger med minst 15 øre/ kWh.
Det t ilsvarer 25 % av den t ot ale prisen på st røm fra nett .
Vi frykter at slutt kundene ikke vil t a seg råd t il a invest ere i enøkt ilt ak når de f år så lit e igjen. Vikt ige
polit iske mål i bolig- og klimapolit ikken vil dermed ikke bli realisert. Det vil ramme t usenvis av
arbeidsplasser i mange bedrift er, både umiddelbart nå og fremover. Det er det sist e vi t renger.
RM E foreslår videre at nett selskapene skal t a bet alt for nett leie ett er en av t re alt ernat ive modeller.
Ingen av de foreslått e alt ernat ivene mot iverer slutt kundene til a flyt te forbruket t il t idspunkt nett et
har ledig kapasit et, noe som blir utt rykt som en målset ning med hele omleggingen. Høyt forbruk
st raffes like mye uansett om det skjer i «rusht iden» eller nar det er god kapasit et . Vi mener ogsa det
er en svakhet ved høringsforslaget at de foreslått e modellene fremst år som komplisert e.
Vi opererer i flere nett områder, og det vil være svært kompliserende for oss om nett selskapene
innfører ulike t ariffo rdninger. Ut en st andardisering vil kost nadene for a ke ut nyt t elsen av nett et bli
høyere enn nødvendig siden t eknologi og programvare må t ilpasses ulike t ariffmodeller.

Konklusjonen er at vi ikke kan støtt e de foreslåtte endringer fra RME.
Vi ber RM E ut forme krav som gj ør nett leien mulig å f orstå og som ikke ødelegger f or økonom ien i lokale
klimainvesteringer. Vi ber også om en standardisert net tleiemodell, på tvers av landet s nett selskaper.
Kost nader med ulike ordninger synes ikke a vaere t ilst rekkelig ut redet i høringsforslaget .
Ellers viser vi t il og st øtt er høringssvarene fra Solenergiklyngen og Nelfo, som videre ut dyper
ut fordringer med foreslått ny nett leiemodell og peker på bedre alternat iver.
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