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RME Høringsdokume nt nr 0 1/ 20 20 : Endri nge r i nett le iest rukt ure n
Høringsutt a le lse f ra Norges Ve l
Vi v iser t il Reguleringsmy ndig het en for energi ( RME) sitt høringsdokument nr 1- 2020 om
"Endringer i nett leiest rukt uren", der direkt orat et ber om innspill t il forslag om krav t il
ut forming av nettleien i lavspent dist ribusj onsnett . Norges Vel svarer med dett e på høring
med referanse 20200 1392.
Norges Vel er en ideell og uav hengig organisasj on som brenner for gode og livskraft ige
lokalsamf unn der folk kan bo, j obbe og leve. Et av våre kj erneområder er landbruk og energi,
og v i d riv er for eksem pel med kursing av bønder i solenergi, energirådgiv ing på gårdsnivå og
utv ikling av informasj onsmat eriell.
De f lest e gårder har uut nytt ede forny barressurser, og mange gårder er også st ore brukere av
energi. Norges Vel ønsker å legge t il rett e for at gårdbrukere i st ørre grad kan invest ere både
i energieffekt iv iseringst ilt ak og i lokal forny bar energiproduksj on på gården. Vår erfaring er at
det er st or int eresse for slike løsninger i landbruket . Klimat ilt ak som dett e bid rar t il et
bærekraft ig landbruk for fremt iden.
RME foreslår i høringen en nett leiest rukt ur som innebærer en vesent lig reduksj on i det
variable energileddet i nettleien. Det v il sv ekke lønnsomhet en i lokale energiløsninger med
om lag 15 øre/ kWh. Det t ilsvarer 25 % av den t ot ale prisen på st røm fr a nett . RMEs forslag
v il derfor gj øre det langt m indre lønnsomt å inv est ere i t ilt ak for energieffekt iv isering,
alt ernat ive energivarer (f .eks. fj ernvarme og bioenergi) , samt lokal energiproduksj on (f .eks.
varmepumper og solceller) . Dett e f remst år som urimelig, og på tvers av nasj onale klima- og
milj omal .
Vi mener det er både v ikt ig og rikt ig at sa mf unnsm å l v urderes som relevant med t anke på
ut v iklingen og bruken av nett et . My ndig het ene har fast satt et nasj onalt mål om 10 TWh
energieffekt iv isering i bygg, samt at forbrukernes mulighet er for egenprod uksj on av st røm
skal st y rkes ( ref . Granavolden-erklæringen) . Vi v il også f remhev e at det er et st ort fokus på
reduksj on av klimagassutslipp fra j ordbruket ( ref . klimaavt alen mellom Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regj eringa) . Jordbruket har et svært v ikt ig
samfunnsoppdrag - å produsere mat t il egen befolkning. Dett e oppdraget lar seg ikke utføre
ut en en v iss grad av biologiske utslipp, men det er flere grep som kan t as for å gj øre
j ordbruket mer klimav ennlig, som f .eks. å t ilrett elegge for lokal energiproduksj on og
energieffekt iv iseringst ilt ak .
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Disse samfunnsmålene bør vekt legges i ut formingen av t ariffst rukt uren på nett leien, og
insent iv for enøkt ilt ak og egenproduksj on av energi må derfor ivaret as. RMEs forslag ivaret ar
ikke disse samfunnsmålene.
RME foreslår v idere at nett selskapene skal t a bet alt for nettleie ett er en av t re alt ernat ive
modeller . Målt effekt (døgnmaks) , sikringsst ørrelse eller abonnert effekt . I ngen av disse
alt ernat ivene mot iv erer gårder t il å f lytt e forbruket t il t idspunkt er hvor nett et har ledig
kapasit et . Høyt forbruk st raffes like my e uanset t om det skj er i «rusht iden» eller når det er
god kapasit et .
Vi har også not ert oss at flere sent rale forbrukerorganisasj oner, milj øorganisasj oner og
næringsorganisasj oner har krit isert høringsnot at et for i lit en grad ha t att hensy n t il
høringsinnspill fra 20 18, og for å basere seg på delv is mangelfull/ misv isende dokumentasj on.
Med dett e som bakg runn, er konklusj onen at v i ikke kan st øtt e de foreslått e endringene slik
de nå foreligger. Vi ber derfor RME utforme krav som ikke ødelegger for økonom ien i lokale
klimainvest eringer. Vi oppford rer v idere t il at det legges opp t il en prosess hvor
kunnskapsgrunnlaget st y rkes gj ennom ytt erligere informasj on fra Elhub og pilot prosj ekt er, og
hvor relev ant e int eresseorganisasj oner og polit iske my ndighet er/ forvalt ningsorganer
involveres i arbeidet med utforming av en ny og fremt idsrett et nett leie.
Videre, det ligger st ore gev inst er i å dem pe effekt t opper hv is gårdsbruk kan gis mulighet tul
sty res og av regnes som et lokalt energisamfunn. Dett e er fremt iden. Slike v urderinger
mangler i høringsforslaget , men er sv ært v ikt ig i ut v iklingen av en rasj onell net t leiest rukt ur
t ilpasset landbruket , og må hensy nt as i utforming av krav t il nett leien.
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