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Energi Norge, Distriktsenergi og KS Bedrift ber NVE jobbe videre med
effekttariffer.
Bransjeorganisasjonene bak dette brevet samler og representerer store deler av fornybarnæringen.
Medlemsbedriftene driver kraftproduksjon, strømnett og strømsalg over hele Norge.

Innledning
Den 16 November 2018 gjennomførte NVE en workshop hvor Distriktsenergi, Energi Norge og KS
Bedrift Energi fikk presentere sine synspunkter vedrørende effekttariffer. Fra NVE sin side ble det
bedt om innspill på tariffutforming og valg av tariffmodell, samt spesifikke synspunkter på fordeler og
ulemper med NVEs ulike tilnærminger, et eventuelt behov for en overgangsordning og hvilke
tilpasningsmuligheter nettselskapenes kan få lokalt. Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi
vil her sammen gi sine innspill på noen hovedpunkter ved tariffmodellens utforming og de tre
punktene vedrørende NVEs tilnærming, overgangsordning og nettselskapenes lokale
tilpasningsmuligheter. Organisasjonene vil i tillegg komme med separate og mer detaljerte innspill på
temaet.
Innledningsvis vil vi også bemerke at det for tiden pågår en diskusjon om utjevning av tariffer.
Resultatet av dette arbeidet vil være vesentlig for hvordan en framtidig tariffmodell bør utformes. I
dette brevet har organisasjonene kommentert som om dagens prinsipper videreføres.

Tariffutforming og valg av tariffmodell
Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi påpeker at utformingen av prissignalet er et viktig
moment i diskusjonen rundt tariffmodeller, og ønsker en modell som gir tilstrekkelig styrke og
presisjon i prissignalet til at kunden vil tilpasse seg. Tariffen bør også være enkel og kommuniserbar. I
tillegg er det slik at endringer ofte skaper usikkerhet og misnøye. Det bør derfor vektlegges at
modellen er forståelig og «spiselig» for kundene, og at ulike kundegrupper har ulike behov og
innvendinger til tariffen

NVEs ulike tilnærminger
Når det kommer til NVEs ulike tilnærminger mener Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi
at både en løsning der NVE selv fastsetter en felles modell som tillater tilpasningsmuligheter og en
mer åpen tilnærming hvor felles kriterier fastsettes og ulike modeller tillates har sine fordeler og
ulemper.
På den ene siden vil en felles modell som åpner for tilpasningsmuligheter gjøre kommunikasjonen fra
myndigheter, NVE og bransjen enklere. I tillegg vil en felles modell skape et mer forutsigbart grunnlag
for tredjeparts forretningsmodeller, som er nødvendig og utløsende for at sluttbrukerne i praksis skal
respondere på prissignaler i et omfang som gir nytte for nettselskapene.
Samtidig anerkjenner Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi at en felles modell vil kunne
utfordres av det faktum at kunder er svært ulike, både når det kommer til krav til og behov for
informasjon, hvor aktive eller passive de er eller hvor godt de takler inngripende endringer i
tariffstrukturen. En mulighet er derfor å gå mer forsiktig frem, og observere hvordan ulike modeller
fungerer i praksis. Å angi kriterier kan gjøre at kundene lettere aksepterer nye tariffer, og sørge for
at effekttariffering blir etablert før tariffene på sikt kan harmoniseres. Dette gir også muligheter for å
håndtere reelle ulikheter i nettmessige forhold og muligheter for en bedre måloppnåelse for effektiv
utvikling av strømnettet. En ny forskrift som kun angir kriterier for tariffmodellen gir muligheter for
tilpasning til de geografiske ulikhetene mellom nettselskaper og kan i praksis være svært lik en
fastsatt modell som tillater tilpasningsmuligheter og påvirkning av tariffutformingen.

Behovet for en overgangsordning
Organisasjonene mener det ikke er behov for en overgangsordning for prinsippene i en ny
tariffmodell, gitt at fristen for tvungen effekttariffering settes til et egnet tidspunkt. Vi mener dette
med fordel kan være standard fra 2021. Bransjen kan da bruke 2019 til å samle data fra AMS og 2020
til å utforme de nye tariffene. En felles frist vil lette bransjens kommunikasjon om nye
tariffprinsipper. Det er imidlertid viktig at det også snarest mulig gis klare signaler om endringer slik
at kundene gis incentiver til å investere i effektutjevnende tiltak, heller enn energisparende tiltak.
Når det gjelder nivået på nye tariffer og styrken på signalene må dette kunne innføres gradvis og
etter vurdering av det enkelte selskap, slik det også gjøres i dag.

Nettselskapenes lokale tilpasningsmuligheter
Når det gjelder nettselskapenes lokale tilpasningsmuligheter er det viktig at det tas hensyn til at ulike
nettselskaper har ulike forhold internt i sine konsesjonsområder. Eksempelvis vil noen nettselskaper
utelukkende forsyne fraflyttingsområder, andre nettselskaper utelukkende forsyne
tilflyttingsområder, mens andre igjen har en blanding av fra- og tilflyttingsområder internt i

konsesjonsområdet sitt. Overordnet er det rimelig at det gis tilstrekkelig handlingsrom for utforming
av tariffen slik at nettselskapene, som kjenner sitt respektive område best, får utformet tariffen mest
mulig effektivt hensyntatt sine lokale forhold.

Avsluttende og konkluderende kommentarer
Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi stiller seg bak NVEs ønske om effekttariffering med
bakgrunn i et overordnet ønske om effektiv utvikling og utnyttelse av strømnettet, som kan begrense
den forventede økningen i nettleie og gi en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene i nettet. Vi
ser både fordeler og ulemper ved de ulike tilnærmingene til fastsettelse av modell, og på nåværende
tidspunkt kan flere modeller være aktuelle. Vi mener også at det er viktig at NVE legger til rette for
forbrukerfleksibilitet som et alternativ til tariffen, hvis dette er med på å redusere kostnadene i
nettet. Det er derfor ønskelig at sammenhengen mellom tariffutforming og forbrukerfleksibilitet blir
drøftet neste gang «forslag til effekttariffer» kommer på høring.
Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift Energi deltar gjerne i et møte for å utdype våre
synspunkter, og vil komme tilbake med egne innspill på hvordan en eventuell tariff kan utformes i
nær fremtid.
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