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Høringssvar i forbi ndelse med forslag til endringer i
nettlei estrukturen - Høringsnummer 202001392
Vi viser til RMEs høringsforslag om endringer i nettleiestrukturen. Vedlagt følger våre vurderinger i
anledning RMEs forslag.
Om YX 7-Eleven i Norge (vi har 94 energistasjoner, egen kjede i Reitan Convenience Norway)
Pr dato har vi ladetilbud brandet Fortum på 10 lokasjoner. Vi har i samarbeid med Fortum/ recharge
sett for oss lademuligheter på ytterligere 50 lokasjoner de nærmeste 5 årene. I tillegg samtaler vi
med andre leverandører innen lading.
Vi ønsker å tilby bilistkunder et fullverdig energitilbud, inkludert et godt ladetilbud. Med en
markedsutvikling med stadig flere elbilister i Norge, er våre lokasjoner viktige destinasjoner for lading
i framtiden.
Vårt innspill i anledning RMEs forslag
Gjennom hoved- og arbeidsgiverorganisasjon Virke Servicehandel har vi blitt orientert om forslag til
endringer i nettleiestrukturen. Dette er et tema som er viktig for vår virksomhet i forlengelsen av vårt
pågående arbeid med å legge til rette for et bedre hurtigladetilbud langs vei.
Basert på beregninger som AFRY har foretatt på vegne av Virke Servicehandel ser vi at det foreligger
usikkerhet ved om endringene RME tar til orde for, i tilstrekkelig grad ivaretar intensjonen bak
forslaget. Vi er spesielt bekymret for at ladetilbud med høy brukstid risikerer økt nettleie. Samtidig
ser vi også at det for ladetilbud med lav brukstid, må påregnes høyere nettleie i enkelte tilfeller.
Spesielt i områder med mange fritidsboliger vil det være risiko for dette. Områder som dette er også
aktuelle utbyggingspunkter på området for hurtiglading for oss.
Fra vår side støtter vi RMEs forslag om å endre avregningsperioden fra månedsmaks til dagmaks. Vår
støtte til omleggingen er imidlertid under forutsetning av at nettleien forblir uendret eller reduseres
for ladetilbud uavhengig av om ladepunktet har høy eller lav brukstid, og uavhengig av den øvrige
sammensetningen av kundemassen til det enkelte nettselskap. Vi ber RME vurdere om det således
kan være hensiktsmessig å forbedre forslaget ytterligere gjennom justeringer som eksempelvis:
•

Ytterligere reduksjon i avregningsperioden (utover allerede foreslått reduksjon til døgn).
Avskaffing av effektledd til fordel for oppjustert energiledd for hurtigladetilbud.

Vi ber RME forøvrig merke seg innspillene Virke Servicehandel fremmer i sitt høringssvar.
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