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ENDRINGER I NETTLEIESTRUKTUREN - HORINGSUTTALELSE
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NR.: NO-987 059 72 9

Bakgrunn
Statkraft viser til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sitt høringsdokument
nr. 1/2020 om endringer i nett leiestrukturen. Endringsforslaget omhandler
utformingen av nett leien for forbrukerkunder og næringskunder tilknyttet
distribusj onsnettet , i tillegg til enkelte endringer i de generelle bestemmelsene om
utformingen av nett leien. RME presiserer at selv om endringene i de generelle
bestemmelsene i prinsippet gjelder alle kunder (inkludert kunder som mater inn i
nettet), påvirker disse generelle endringene ikke dagens utforming av nettleien.
Slik Statkraft forstår forslaget, påvirker ikke endringene innmatingstariffen. Statkraft
har likevel valgt å gi en høringsuttalelse fordi vi er indirekte eier i nettselskap og har
aktiviteter blant annet innenfor e-mobilitet og fjernvarme . V idere vil utformingen av
nettleien for sluttbrukere kunne ha virkning på effektiviteten av nettvirksomheten og
dermed også det norske kraftsystemet.
RME skriver i høringsdokumentet at utforming av nettleien er et av flere virkemidler
som bidrar til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. Endringer i måten
vi bruker strøm på, der stadig flere bruker mye strøm på samme tid , vil sette
kapasiteten i strømnettet under press . Forslaget fra RME innebærer at kunder som
i dag betaler nett leie i hovedsak ut fra hvor mye energi de bruke r, i større grad skal
betale nett leie ut fra hvor mye kapasitet de har behov for. Endringene skal bidra til
lavere nett leie som følge av lavere kostnader i nettet og til en rimelig fordeling av
kostnader mellom ulike sluttbrukere.
RME foreslår endringer i prinsippene for utforming av nett leien, men åpner for at
nettselskapene selv kan fastsette nettleiemodellen. V idere foreslås det
overgangsordninger som skal sikre at kundene får god tid til å omstille seg til ny
nettleiestruktur.
RME foreslår at punkttariffene skal utformes slik at de reflektere r
kostnadsstrukturen i nettet. V idere skal tariffene for uttak og innmating av kraft
utarbeides etter følgende grunnstruktur:
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a) Energiledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating.
b) A ndre tariffledd som skal dekke nett kostnader som ikke dekkes gjennom
energiledd .
RME forslår også at tariffer for uttak i distribusjonsnettet skal utformes etter
følgende prinsipper:
a) Energileddet skal ikke lenger dekke faste kostnader, men kan ha et påslag
for å gi inse ntiver til å redusere effekttopper.
b) Fastleddet skal være utformet slik at kunden dekker en rimelig andel av de
faste kostnadene i nettet, og skal være differensiert på grunnlag av kundens
behov for nettkapasitet.
c) Et eventuelt effektledd skal være basert på kundens høyeste målte
effektuttak per døgn.
Statkrafts vurdering
Nettselskapene er en viktig tilrettelegger for kraftmarkedet , og nett ilgang på like og
ikke-diskriminerende vilkår er en helt nødvendig for å sikre et velfungerende
marked. Nettariffer bør i så stor grad som mulig legge til rette for effektiv utnyttelse
av nettet. Vi vil derfor spesielt trekke frem viktigheten av at tariffene utformes slik at
de reflekterer kost nadene i nettet.
Statkraft mener at energileddet for innmating bør reflektere marginalkostnaden ved
innmating til nettet, mens fastleddet , som skal dekke kostnader som ikke dekkes av
andre tariffledd , bør utformes for å gi minst mulig effektivitetstap. Statkraft mener
derfor at residuale kostnader i prinsippet bør dekkes av sluttbrukere for å red usere
ineffektivitet i det indre kraftmarkedet. Vår vurdering er at RMEs forslag til
utforming av punkttariffer og alminnelige regler for tariffering legger til rette for en
slik tariffering.
Vi støtter RMEs forslag om å innføre en nettleiestruktur der sluttbrukere betaler ut
ifra hvilken nett kapasitet de har behov for, fordi dette i større grad enn dagens
modell reflekter kostnadsstrukturen i nettet. Dette blir bare viktigere i en fremtid
med mer elektrifisering, flere elektriske privatbiler, bedre muligheter for å akt ivt
styre forbruket og større innslag av lokal produksjon som mater direkte inn i
distribusjonsnettet. Ved å innføre en distribusjonsnettariff som gir sluttbrukere
inse ntiver til å bruke strømnettet smartere , kan kostnadene ved drift , vedlikehold og
utbygging av nettet reduseres - til det beste for hele samfunnet.
Statkraft tar i dette høringssvaret ikke stilling til hvilken nett leiemodell
nettselskapene bør velge, men peker på at en standardisert modell ville bidratt til
større kostnadseffektivitet, spesielt for kraftleverandører og tredjepartsaktører som
ønsker å tilby sine kunder nye løsninger for å optimalisere strømforbruket.
Nettariffer som er enkle å forstå og følge opp er nødvendig for å oppnå ønsket
effekt av insent ive ne til effektiv bruk av nettet.
Vi er enige i at sluttbrukerne bør ha tilgang til oppdatert informasjon om tariffen og
kost nadene knyttet til eget forbruk ofte, for å gj øre det mulig å respondere på
prissignalene. RMEs forslag om at denne informasjonen skal gjøres tilgjenge lig på
døgnbasis er fornuft ig. Derfor er det også fornuftig at effektleddet baseres på
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maksimalt effektuttak per døgn. At effektleddet beregnes ut fra det høyeste
effektuttaket per døgn vil også gj øre det lettere å bygge ut hurtigladere i områder
der etterspørselen varierer periodisk. Forslaget vil gj øre det mer attraktivt å bruke
smarte ladeløsninger, slik at belastningen for nettet fordeles og
investeringsbehovet begrenses.
Statkraft mener videre at det er fornuftig å benytte Elhub for utveksling av
tariffinformasjon, da dette er en utbygd infrastruktur som alle nettselskap og
kraftleverandører allerede må benytte for å utveksle forbruksinformasjon, og som
er tilrettelagt for å gi tilgang til tredjepartsaktører på bakgrunn av sluttbrukerens
samtykke .
V i merker oss at RME skriver at forslaget til endringer i nettleiestrukturen ikke har
til hensikt å endre maksimalprisen for fjernvarme . Statkraft støtter dette.

Med vennlig hilsen
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