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HØRINGSBREV FRA NORSK EIENDOM OG GRØNN BYGGALLIANSE –
UTREDNING AV VIRKEMIDLER FOR UTJEVNING AV NETTLEIE
Vi viser til høringsdokument 1-2019 «Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie».
Energieffektivisering er et uttalt mål fra Stortinget og Regjeringen. Norge trenger sterke incentiver for å
nå energieffektiviseringsmålet, som bør være et viktigere mål enn lave strømpriser i dagens
klimasituasjon. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse mener at det foreliggende forslaget til utjevning av
nettleie tvert imot reduserer incentiver for energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Vi mener at
NVE må vurdere konsekvensene av å endre nettleie-systemet i forhold til Norges
energieffektiviseringsmål og legge en helhetlig vurdering der dette kommer fram for politisk behandling
før nettleiesystemet endres.
Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å vurdere ulike virkemidler og tiltak som kan utjevne
nettleien for alle forbrukere i distribusjonsnettet gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.
Målet er at utjevningen «bidrar til å bedre konkurransen, likere priser og en sikker strømforsyning til lavest
mulig kostnad for strømkundene.»
Vi reagerer på at et mål om å redusere energibruken ikke er en del av utredningen. Granavoldenplattformen sier at det skal legges til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi.
Regjeringen skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Mulighetene for egenprodusert energi
for husholdninger, borettslag og landbruket skal styrkes.
Med ny nettleiestruktur der energileddet settes lavt blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing,
varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre. Vi trenger heller incentiver
som gjør at forbrukerne stimuleres til å spare energi og investere i lokal energiproduksjon. Vi ser at det kan
være gode argumenter for å forbedre nettleiestrukturen, men mener at endringer ikke kan føre til at
incentiver for energieffektivisering faller bort eller reduseres.
Vi mener at målene med en evt endring av nettleiestrukturen må følge en politisk vedtatt prioritering. Vi
anbefaler at det settes ned et faglig bredt sammensatt utvalg som skal foreslå forbedringer i
nettleiestrukturen basert på denne prioriteringen. Vi mener at konsekvensene av nettleieendringer må ses
i lys av Norges miljømål.
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