Oslo/Bærum/Asker 12. desember 2020

Energiveteranenes1 høringssvar til «Endringer i
forskrift om nettregulering og energimarkedet
(tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller
redusert strømforsyning)
Energiveteranene viser til brev fra Olje- og energidepartementet av 2. september 2020 med
forslag om endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet.

Sammendrag, konklusjon.
Kort oppsummert mener Energiveteranene at dette er et samfunnsøkonomisk tiltak, og det har
gode miljøvirkninger ved reduksjon i forurensende utslipp. Energiveteranene støtter derfor
forslaget fra Olje- og energidepartementet i Høringsnotatet, og slutter seg til de foreslåtte
endringer i omhandlede forskrift.
Vår tilslutning er basert på følgende:
1. Forslaget gjelder for enkeltkunder med stort kraftforbruk som har mulighet for
alternativ energiforsyning (fleksibilitet).
2. Generelt er det i dag en utvikling mot stor økning i effekttoppene i markedet. Dette
fører til investeringer i nettet. De foreslåtte endringene fører til at det kan overføres
mer energi i nettet når det er ledig kapasitet og investeringer kan utsettes. Kundene
kan realisere en oppstart på et tidligere tidspunkt. En vinn-vinn situasjon for
leverandør og forbruker.
3. Det dreier seg om bilaterale kontrakter, hvor det er enighet mellom partene ut fra
gjensidige fordeler. Det er derfor ikke aktuelt med noen kompensasjon til kunden.
4. Forslaget legger til rette for en god ressursutnyttelse av investeringene i strømnettet,
og fordeler for kundene ved at de slipper unna anleggsbidrag.
5. Det er et effektivt miljøtiltak ved at kunden kan bruke elektrisitet istedenfor
energialternativ som gir forurensende utslipp.
6. Andre kunder i nettkonsesjonærens område påvirkes ikke av den bilaterale avtalen.
7. Underforstått er at nettkonsesjonæren har plikt til å dekke etterspørselen i området.
Dersom det ikke er kapasitet i nettet til at kunden kan få dekket effekttoppene som
den nye etterspørselen medfører, vil forslaget åpne for at kunden slipper å vente på
nettforsterkninger.

Videreføring av forslaget til alminnelig forsyning.
Energiveteranene tillater seg å foreslå at det arbeides videre med lignende tiltak innen
alminnelig forsyning. Eksempelvis i markedet for forbruk opp mot 100 000 kWh/år. I
dette markedet er det investert i AMS for rundt kr 10 milliarder kr som bør kunne
anvendes til samfunnsøkonomiske besparelser utover det som er gjort hittil. Det kan for
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eksempel være å la effektleddet i den nye nett-tariffen avspeile kostnadene i
distribusjonsnettet, og ved å inngå avtaler om utkobling av effektkrevende
forbruksapparater i de få tilfellene hvor nettet er ferd med å bli overbelastet. Det vil
kunne flytte forbruk fra topplast- til lavlasttimer i døgnet. Her vil det være nødvendig
med en økonomisk kompensasjon til de kundene som vil delta i en slik ordning.

