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Oslo, 25. mai 2020

Høring av fo rslag t il endringer i utforming av nett leiest rukt uren

Viser t il NVE høringsbrev 05.02.2020, ut satt fr ist gitt i brev 15.04.2020 og dokument er på
RM Es nett sider. Norsk Gart nerforbund (NGF) har f ølgende svar på høringen.

Innledning
Generelt vil vi bemerke at foreliggende forslag er svært mye bedre enn det vi så i forrige
høring om samme sak.

1 Oppsummering
Norsk Gart nerforbund sier nei t il sikringsdifferensiert nett leie.
Vi har også st erke reservasj oner mot abonnert effekt .
Norsk Gart nerfo rbund st øtt er forslaget om effekt basert med avregning pr døgn.

2 Behovet for endring
Vedr. Eventuelle andre prissignaler (ref 1.5.3.2)
Høringsdokument et s beskrivelse av at spot prisen på kraft kan virke mot satt av hva
reguleringsmyndighet en ønsker, er int eressant og belyser kompleksit et en i det syst emet
som er et ablert . Det gir grunn t il å spørre om fr islippet og kommersialiseringen av
st rømmarkedet var rikt ig. Kraft produsent ene og t raderne forvalt er en nasj onal ressurs, og
hvis result at et av syst emet er i st rid med nasj onale int eresser, burde myndighet ene gripe inn
slik at de ulike reguleringene spiller sammen heller enn å virke mot hverandre.

Markeder for lokal fleksibilitet
Lokale ordninger og t ilpasninger ser vi i ut gangspunkt et som posit ivt . Små selskap med
lo kalkunnskap kan oft e drive nett et bedre og det er enklere for små indust ribedrift er å
kommunisere med disse enn st ore konsern .
Dagens ordning med fleksibelt fo rbruk sier at det kan innføres hvis nett messige forhold
t ilsier det . Noen selskap har derfo r latt være å t ilby denne mulighet en. For bedrift er hvor
energi er en vesent lig innsat sfa kt or, ser vi at denne ordningen gir st ore ulikhet er i
produksj onskost nadene mellom regio nene. Dett e er en st o r ulemper for bedrift er som
konkurrerer med hverandre i et nasj onal marked. Ordningen har gj ort det nest en umulig å
drive plant eproduksj on i vekst hus i enkelt e nett områder. Vi erkj enner at noen net t selskap er
av hengig av mulighet for ut kopling og at dagens ordning har fo rhindret kollaps og
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st rømbrudd.

Å erst att e det t e med en marke dsmessig kj op/ salg av fleksibilit et kan aldri føre t il målet , som
er lavere invest ering i nett kapasit et . Ut bygging av net t et er en langsikt ig prosess, mens
"markeder" allt id vil virke kort sikt ig. NGF kan ikke t olke det t e annerledes enn at
nett selskapene likevel må bygge ut nett et , og lit e er oppnådd.
Sikker virkning i ret ning målet og ønsket likhet mellom nett områdene, gj ør at vi mener en
ordning fo r fr ivillig ut kobling som gj elder alle og ligner på hva vi hadde før 1.7.2012, må
vurderes. Grunnen t il at den ordningen ble skrinlagt var f ørst og fr emst at forskrift en krevde
olj efyrt reserve. Dagens ordning med «Fleksibelt forbruk» st iller ikke krav t il reserve og kan
være aksept abelt for enkelt e. Ut fordringen med «Fleksibelt fo rbruk» er at t ariffen ikke
gj elder alle net t områder.
Eksist erende t ariffregler har gitt svært varierende kost nader fr a område t il område. En slik
variasj on er uheldig, både fordi det gir ulike konkurransevilkår mellom bedrift er som
konkurrerer på et innenlandsk marked. Dessut en har disse ulikhet ene også git t st ore ut slag i
lønnsomhet sberegninger som kreves av Enova når man søker om st øtt e. Enovas
regnemet ode har f ørt t il at de bedrift ene som har høyest nett leie også har f ått beregnet best
lønnsomhet for vurdert e invest eringer. God lønnsomhet result erer i avslag på søknad om
st øtt e. Slik har dagens ordning gj ort vondt verre for de som n sket inv est ere seg vekk fr a
høye nett leier.

a

Endring av effektleddet

a

Dagens ordning med månedsmaks har ført t il at mange bedrift er velger IKKE ben yt t e st røm
i sommerhalvåret .
Behovet for energi t il varme eller lys oppst år kanskj e bare 2 t il 4 t imer pr døgn (60-120 t imer
pr mnd) i vekst hus. Rest en av døgnet vil sola gj øre j obben.
Bare effekt leddet kan derfor kost e mer enn det gass eller olj e gj ør. M ineralo lj e blir rikt ignok
fo rbudt i landbruket fr a 2025, men en videreføring av månedsmaks vil oft e gj øre det billigere
å velg annen energikilde enn elkraft .
En rekke bedrift er har invest ert i biovarme, men disse anleggene har ut fordringer med drift
på lav effekt om sommeren. Heller ikke for disse har st røm vært et alt ernat iv og en har
mått et t y t il fossile brensler.
Slik virker dagens ordning med månedsmaks som et hindrer for elekt rifisering og gj ør bruk av
el-kraft økonomisk umulig i en periode hvor det er nok kraft og ledig nett kapasit et .
Like uheldig er det med årlig avregning. I en indust ribedrift skal det godt gj øres at en ikke f år
et maks-ut slag en t ime på vint er/ dag. Da heft er man for dett e i 12 måneder og en kan like
godt legge forbruket opp t il denne t oppen. Det gir ikke insent iv t il redusere forbruket
umiddelbart i en slik periode.

a

3 Forslag t il ny nett leiest rukt ur
I den generelle delen skriver RM E "De aste kostnadene i strømnettet skal være ordelt å en
rime/i måte mellom brukerne av strøm nettet"
Det kan være st ore forskj eller mello m net t selskapenes vurdering av begrepet " rimelig" .
Noen oppfatt er dett e som " helt lik t ariff for alle" . Andre klarer å t a inn over seg at elkraft og
pris bet yr mer for en lit en produksj onsbedrift enn en hytt eeier på fj ellet .
Nett selskapene er monopolist er og bør f øle at de har et samf unnsoppdrag ved
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t ilrett elegge for små og mellomst ore bedrift ers vareproduksj on. Polit iske ønsker om
elekt rifisering av innenlands produksj on, bør vises ved at slike bedrift er også kan gis noen
fordeler.
RM E har present ert t re modeller og vi st øtt er konklusj onen om at målt effekt med avregning
pr døgn vil være best .

Sikrings differensiert nettl eie
er det klart dårligst e alt ernat ivet og Norsk Gart nerfo rbund vil st erkt fr aråde en slik løsning.
Det er ikke en nødvendig sam menheng mellom st or sikring og høyt forbruk i
vint ermånedene. En slik t ariffløsning vil f øre t il at mange vil sikre ned sit t abo nnement og
dermed mist e mulighet for a benyt t e elkraft i andre perioder når det kunne vært
samf unnsmessig ønskelig, og den vil være et hinder for et j evnere effekt utt ak over året .

Abonnert effekt
er heller ingen god ordning for fl ert allet av brukerne. Hvis dett e likevel skulle bli valgt , må
det bli m ulig a avt ale et abonnement pr måned.

Målt effekt
er en ordning som t ilsvarer det de flest e har i dag og som har gitt noen uheldige ut slag, men
RM E sitt fo rslag o m avregning pr døgn er et godt fo rslag. Det vil gi god fl eksibilit et . Dagens
ordning med månedlig avregning gj ør at brukeren må gj ett e på spot pris ko mmende måned
og samt idig vurdere st ørrelsen på fo rbruket nest e måned for så å t a en avgj ørelse om
hvilken energikilde som skal benytt es påf ølgende måned. Vekst hus er st erkt påvirket av
både sol og t emperat ur. Det er umu lig a f oru t se alle disse fa kt orene (spot pris, sol,
t emperat ur) og slik vil en i mange t ilf elle kunne velge f eil. Forslaget om døgn maks vil
redusere ko nsekvensene av f eil valg og vil også f øre t il mer bruk av elkraft i lavlast perioder.
Det sist e er avhengig av at det er klar prisdifferensiering t il fordel for lavlast perioder. Vi
kunne ønsket oss at fo rskrift en sa noe om at sommerpris på effekt maksimalt skulle være for
eksempel 30 % av vint erpris.
M ange nett selskap priser effekt for sommer og for vint er likt, det er svært uheldig.
Vi kan ikke se t ungtveiende grunner t il å beholde månedsmaks som prinsipp.
Norsk Gart nerforbund støtt er forslaget om nett leie basert på målt effekt som avregnes pr

dgn .
RM E ber om innspill om påslag på energileddet .
Norsk Gart nerforbund kan se behovet for dett e hos nett selskapene og særlig i de t ilf ellene
der spot pris virker mot satt av det man ønsker.
Likevel m ener vi en bør være forsikt ig med a bruke dett e fo rdi det kan være med pa a
forvirre bruker. Sam let pris må være enkelt a beregn e og brukeren må la seg påvirke av
dett e og handle derett er. Hvis vi skal ha t idsdifferensiert effekt ledd i t illegg t il
kvant umsrabatt , et fa st ledd varierende med effekt , årst idsprising av energiledd og så i t illegg
varierende pris gj ennom døgnet , blir dett e for komplisert .
I $ 14-2 sies "Fast leddet skal dekke en rimelig andel av de fast e kost nadene i nett et " .... "Ved
bruk av effekt ledd t renger ikke fa st leddet differensieres"
Vi mener at det i sist e set ning skal "t renger" bytt es ut med "skal"
Hvis ikke blir effekt en priset t o ganger, og det vil virke forvirrende og kompliserer ut regning
av endelig kost nad.

Side 4/4

N GF Serviceko nto r

Tilbakemelding til forbruker
er svært vikt ig for å endre adferd i ønsket ret ning. Vi synes høringsdokument et beskriver
utfordringen godt . Vi håper at både forbruk og t ot alkost nad inkludert kraft og nett leie kan
formidles fort løpende. NGF t ror det enklest e ville være om nett selskapet påt ok seg den
j obben heller enn at en lang rekke privat e akt ører skal lage sine mer eller mindre kost bare
løsninger. Det aller enklest e ville være hvis brukeren fi kk en epost hver morgen med fo rrige
døgns t ot alforbruk og beregnet energipris. Aller best vil det være om det i samme melding
kunne vært gitt en alt ernat iv beregning som beregnet kost naden om brukeren hadde
oppf ørt seg annerledes og mer i t råd med net t selskapet s ønsker.
Bruker bør selv kunne velge hvor hyppig de ønsker t ilbakemelding.

4 Økonomiske og administ rat ive konsekvenser
Forlaget om avregning ett er målt effekt pr døgn og redusert e sommerpriser på effekt vil
v irke posit ivt ved at elkraft erst att er fossil energi og gj ør den rimeligere å benytt e på fl ere
områder som kj øleanlegg, vanningsanlegg i landbruket og belysning i vekst hus på
gråværsdager. Slik vil st rømnett et ut nytt es bedre i en periode av året hvor det er god
kapasit et , og det er ikke sikkert at årlig innt ekt for net t selskapet går mye ned selv om
effekt leddet er lavt om sommeren.

Oppsummering
Norsk Gart nerforbund represent erer en næring hvor energi er prosessenergi og en vikt ig
innsat sfa kt or i produksj on av plant er. En vekst husgart ners hovedoppgave er optim
a lisere
f ot osynt esen og dermed st ors t mulig fi ksering av CO. Vare sma bedrifter konkurrerer seg
imellom og er i tillegg utsatt for sterk konkurransen fra utlandet med bedre lysforhold og billig fossil
energi. Selv om sommeren kan det være gråværsdager og da er økonomisk mulighet f or gi
vekst lys vikt ig.

a

a

Norsk Gart nerfo rbund f inner forslaget om må lt effekt med døgn maks godt og mye bedre
t ilpasset småbedrift ers behov enn hva vi har opplevd t idligere.
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