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Høring ny nett leiest rukt ur - svar fra Vest erålskraft Nett AS
Vest erålskraft Nett (VKN) ønsker å gi t ilbakemelding på de konkret e spørsmålene RM E st iller i
høringsdokument et .

Standardisering av tariffmodeller
VKN er av den oppfat ning at dersom vi skal lykkes med omlegging t il ny nett leiemodell må ant all
t ariffmodeller avgrenses. Det bør i ut gangspunkt et velges en modell som st andard. Det som kan
diskut eres er om at det skal være en modell for husholdning og en annen for næring.
Det er vikt ig at kunder ikke opplever forskj ell fra net t område t il nett område.
Sikringsbasert tariff
VKN har de sist e 20 år hat t sikringsbasert t ariff for alle t ariffgrupper. Dett e har f ungert godt og har
vært enkelt for kundene å forst å og passer godt for husholdningskunder. Spesielt for næring fører en
slik t ariff t il en del opp- og nedsikring. Ulempen er at man må ut t il kundens anlegg for å sj ekke
st ørrelsen på overbelast ningsvern. Denne t ariffmodellen gir imidlert id ikke direkt e insent iver t il å
utj evne forbruket dersom det er ønskelig. Ved å innføre differensiert pris på energileddet over
dgn et , f.eks nat t og dag pris, vil det være enkle grep som er lett forst åelig og lett gjennomf ørbart . Jfr
Glit re modellen.
Abonnert effekt
Denne modellen bør sees bort fra. Denne modellen medfører at en kunde må vurdere hvilken effekt
han skal abonnere på som igjen vil medføre en uønsket st or t rafikk t il kundeservice både hos nett og
kraft . Selv om det lages elekt roniske løsninger der kunden lett kan velge/ endre vil flert allet ha behov
for personlig service. Kort sagt vil denne t ariffen være vanskeligere å forst å og kost bar å administ rere.
Ser man t ilbake i t id t il H3-t ariffen ga den mange misfornøyde kunder, selv om syst emene er
annerledes i dag anser vi at denne modellen kan skape et dårlig omdømme.
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M ålt effekt

Fordelen med en modell med målt effekt er at rett og slett at den fysisk er en målt enhet . Det er
enkelt for kundene a f orst a at de må bet ale for det de har brukt . Effekt t ariffer er implement ert i de
f lest e kundesyst emer i dag, men vil selvsagt kreve endringer ut fra valget av hvilken effekt som skal
fakt ureres. Per i dag er månedseffekt (høyest e effekt i måneden) og snitt effekt er implement ert .
RME ber om innspill på om det kan være hensiktsmessig at nettselskapene får en plikt til å
inkludere et påslag i energileddet for a gi økonomisk motivasj on til å redusere effekttopper.
VKN som i dag har sikringsbasert t ariff mener at å innføre påslag i energileddet vil være
hensikt smessig.
RM E ber om innspill t il overgangsbest emmelsen for energileddet
Vest erålskraft Nett mender at ny net t leiemodell bør innføres ut en overgangsperiode.
Det vil bli svært ut fordrende både for net t selskap, kunder og ikke minst for kraft leverand rene a
håndt ere en lang overgangsperiode, særlig hvis overgangsperioden varierer st erkt mellom
nett selskapene.
Nett selskapet s informasjonsplikt
At kundens forbruk per t ime og de økonomiske konsekvensene av forbruket blir elekt ronisk
t ilgjengelig senest påf ølgende døgn kl. 9.00 t ror vi i svært lit en grad vil bidra til a pavirke kundenes
st yring av eget st rømforbruk. Slik vi kj enner t il kundene vil ikke det t e være noe som et lite ant all
kunder vil være int eressert i.

Vest erålskraft mener at forslaget vil bidra t il a generer kost nader t il syst emut vikling hos Elhub og
syst emleverandørene som i sist e inst ans er kundene som må bet ale for - en f unksj onalitet de ikke
har ett erspurt , og som de sannsynligvis neppe vil bruke.
Andre innspill

Vi har i dag en del målere ut en kommunikasj onsenhet , vi har de som har fått innvilget frit ak og en del
nekt ere som har gammel måler. Det er også en del umålt e anlegg. RM E bør presisere hvordan disse
kundene skal behandles.

Å velge en st andardmodell vil være en st or fordel, det vil uanset t kreve god informasj on t il kundene
og ved a velge en f ellesmodell bør RM E gå ut med en nasj onal kampanj e som forklarer
hovedt rekkene noe som vil avlast e kundebehandlingen hos nett selskapene.
Skal vi lykkes med a na de overordnede målene med innføring av ny nett leiemodell, er
det helt avgjørende at vi får kundene med på laget . Derfor er det også svært vikt ig at ny
nett leiemodell blir så enkel som mulig - spesielt for hushold ningskundene - og at vi i st ørst mulig grad
evner a bruke posit ive virkemidler.
Med hilsen
Vest ralskra ft Nett AS
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