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Høring av Forslag til endring i nettleiestrukturen: Statsbyggs uttalelse
Vi viser til høringsdokument 1-2020 fra RME: "Endringer i nettleiestrukturen".
Jf. vårt høringssvar ifm. NVE sitt høringsdokument nr. 5-2017, er Statsbygg generelt positiv til en sterkere
vektlegging av effekt gjennom nettleien. Vi vurderer dette som et fornuftig tiltak gitt de miljø- og
klimapolitiske mål, endringer i energibruk, teknologiutvikling og hensynet til forsyningssikkerhet.
Leietakere ved eiendommer forvaltet av Statsbygg er statlige virksomheter. Disse betaler selv for sitt
energiforbruk. Statsbygg har som eiendomsforvalter imidlertid et ansvar for oppgraderinger og andre tiltak
som kan bidra til mer energieffektive bygg, og har gjennom mange år gjort omfattende arbeid for
energieffektivisering ved statlige eiendommer. I tillegg er det for en rekke nybygg også stilt høyere
energikrav enn det som har vært forskriftsfestet.
Faktisk gjennomføring av effektbesparende tiltak er imidlertid i siste instans avhengig av at leietakeren,
som ansvarlig for energikostnadene, er økonomisk motivert til medfinansiering. Det er fortsatt et stort
potensial for mer redusert energi- og effektbruk ved statlige eiendommer. En tydeligere prising av effekt vil
derfor også kunne bidra til sterkere øknomisk motivasjon og derigjennom redusere statens miljøfotavtrykk.
Statsbygg mener samtidig at en omlegging av nettleiestrukturen bør foregå parallelt med fortsatt
prioritering av tiltak som reduserer energibehovet. Det bør fortsatt være et overordnet mål å redusere
faktisk energibruk i norske bygg, og det bør derfor arbeides videre med virkemidler som stimulerer
energieffektivisering- og sparing.
Videre kan det være slik at prissignaler ikke nødvendigvis er tilstrekkelig til å oppnå store effektbesparelser
over tid. I perioder vil det samlede prissignalet gjennom sluttkundens faktura ikke være sterkt nok til å bidra
til varige endringer. Vi antar derfor at det også vil være behov for andre og supplerende tiltak. På
Statsbygg sine fagområder kan dette dreie seg om om tiltak som sikrer redusert effektbehov i planlegging
og prosjektering av nye bygg, samt tiltak som kan redusere effektbelastning ved drift av eiendommer;
eksempelvis gjennom sekvensiell oppstart av tekniske anlegg. For mindre eiendomsforvaltere og private
husholdninger vil det sannsynligvis være behov for mer kunnskap og informasjon for gjennomføring av
slike tiltak. Vi anbefaler derfor at man også utformer et informasjonsopplegg som på en forståelig og
pedagogisk måte kan veilede sluttbrukerne til gjennomføring av effektbesparende tiltak.
Endelig vil vi påpeke viktigheten av at en omlegging av nettleien også må framstå som forståelig for
sluttbrukeren, og tydelig gjenspeiler hovedformålet om å oppnå bedre effektbalanse i kraftsystemet.
Statsbygg berøres i dag av ulike tariffmodeller i ulike deler av landet. Dette skaper regionale forskjeller
med hensyn til prissignaler, samt at modellene er vanskelige å forstå for kundene. Fra vårt perspektiv vil vi
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derfor framheve at en enhetlig og standardisert, nasjonal nettleiestruktur, ville være den mest
hensiktsmessige tilnærmingen.

Med hilsen
Harald Vaagaasar Nikolaisen
administrerende direktør
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