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Høringsuttalelse – nettariffer
Michael Link svarer med dette på høring med referanse 202001392.
Jeg har gjennomført investeringer i klimatiltak som solceller og varmepumper.
Investeringer i klimatiltak vil sikre at boligen min blir mer bærekraftig, at vi får økt bokvalitet
og øker boligens verdi. Jeg har ønsket å gjøre mitt for å bidra til at klimamålene nås, og
opplever at jeg har fulgt de signaler som er blitt gitt av politikere og etater om retningen vi
ønsker å utvikle elektrifiseringen av samfunnet vårt. Jeg har mottatt økonomisk støtte fra
Enova til disse investeringene.
NVE foreslår i denne høringen en ny nettleie som innebærer en vesentlig reduksjon i det
variable energileddet i nettleien. Det vil svekke lønnsomheten i lokale energiløsninger. Jeg
opplever at NVE med dette går tilbake på den implisitte kontrakten de har hatt med oss
innbyggere - at om vi gjennomfører samfunnsnyttige tiltak på egen bolig, som å montere
varmepumpe, installere solceller, etterisolere eller lignende, så skal vi ha igjen for det.
RME foreslår videre at nettselskapene skal ta betalt for nettleie etter én av tre alternative
modeller. Ingen av disse alternativene motiverer meg som forbruker til å flytte forbruket til
tidspunkt nettet har ledig kapasitet. Høyt forbruk straffes like mye uansett om det skjer i
«rushtiden» eller i tider med ledig kapasitet.
RMEs forslag om endringer i nettariffer gjør det også mer komplisert å være strømkunde.
Konklusjonen er at jeg ikke kan støtte de foreslåtte endringer fra RME.
Jeg ber RME utforme krav som gjør nettleien mulig å forstå og som ikke ødelegger for
økonomien i lokale klimainvesteringer. Gi meg tariffer som motiverer til å bruke strøm i
perioder med mye ledig kapasitet, for eksempel ved å lade elbilen om natten.
Ellers viser jeg til og støtter høringssvaret fra Huseierne og Solenergiklyngen.

Vennlig hilsen

______________________
Michael Link

