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Høring - Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (tilknytning av uttak med vilkår
om utkobling eller redusert strømforsyning)

Kraftfylka er en interesseorganisasjon for fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland,
Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet.
Vurdering
Fylkeskommunene drifter kollektivtransport og eier blant annet store administrasjons- og
skolebygg. Elektrifisering av kollektivtransport og incentiver til nye energiløsninger i bygg vil
derfor påvirkes av tariffregimet for uttak av elektrisitet.
Vi er positive til foreliggende forslag. En form for fleksibilitet som kan hjelpe en omlegging til
mer elektrifisering ser vi som nødvendig og positivt. For å bedre økonomien i enkelte
prosjekter kan det være avgjørende å få mulighet til å inngå avtaler hvor man unngår
anleggsbidrag, der man har alternative energikilder tilgjengelig ved utfall. Det kan derfor
være et positivt tiltak for en rekke industriaktører.
Vi mener tiltaket også må ses i sammenheng med fleksible tariffer, som gir reduserte tariffer
om man har mulighet for utkobling, som for eksempel ved fergedrift. Det oppstår sjelden feil
i nettet, og det vil kunne gi store besparelser der de som drifter har mulighet til alternative
energiløsninger, som for eksempel ved hybridferger. Nettselskapene kan dermed gi rabatter,
samtidig som de får besparelser i nettet. Dette gir god samfunnsøkonomi.
Det er viktig at nettselskapene pålegges en informasjonsplikt i denne sammenhengen. Som
det kommer frem av forslaget vil forbrukere som velger denne formen for vilkår med
mulighet for utkobling måtte betale anleggsbidrag dersom de ønsker tilkobling, etter de
gjeldende regler for anleggsbidrag. Er de eneste kunde som ønsker tilkobling må hele
summen dekkes, om det ikke kommer andre kunder inn på samme nett innen 10 år. Dersom
det er flere kunder som kobles på deles kostnadene inntil 10 år etter investeringen. Det er
derfor viktig at aktørene får god informasjon om planer for tilkobling i området.
Det er svært viktig med transparente prosesser fra nettselskapene slik at forbruker får et
klart bilde av kostnader og besparelser ved denne ordningen, også for fremtiden. Det må
derfor forelegges prognoser for fremtidig forbruk, uttak og andre forhold som kan påvirke
nettdriften og dermed også lønnsomheten av ordningen.
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