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Forslag til endringer i utformingen av nettleien – Innspill fra Nobio 
 
Viser til høring om forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet 
sendt ut av NVE/RME 04.02.20. 
 
Innledning 
Nobios medlemmer produserer varme for salg eller eget forbruk. Mage benytter også el som 
spisslast eller reserveløsning i sine varmesystemer. Forslaget til endring av nettleie angår 
derfor vår bransje på flere måter; både som energiprodusenter og strømkunder. For de av 
våre medlemmer som leverer varme innen et konsesjonsområde og er underlagt 
prisbestemmelser i energilovens §5.5. har dette også indirekte betydning for prisingen av 
varme. Flere nærvarmeaktører uten konsesjon har prismodeller i leveransekontraktene 
bygget opp på tilsvarende måte. 
 
Norge er i en særstilling sammenlignet med våre naboland og resten av verden, i og med at 
hovedtyngden av oppvarmingsbehovet til husholdninger og næringsliv/offentlige bygg er 
basert på bruk av elektrisitet. Dette medfører stor belastning på kraftnettet i 
høylastperioder med konsekvenser for forsyningssikkerheten og sårbarheten for samfunnet 
generelt. For å redusere denne risikoen er det derfor viktig at man satser på andre fornybare 
energikilder til oppvarmingsformål, noe som også vil redusere behovet for økte investeringer 
i kraftnettet fremover. 
 
Med dette som utgangspunkt er det sentralt at ny modeller for nettariffer stimulerer 
forbrukeren til å velge andre fornybare energikilder enn direktevirkende elektrisitet til 
oppvarming, noe som vil redusere behovet for nye nettinvesteringer og dermed også økt 
forsyningssikkerhet.  Dette vil også bidra til å frigjøre elektrisk energi og effekt til bruk i 
andre sektorer, for eksempel transport, industri m.m. 
 
Nobios innspill 

 Overordnet støtter Nobio innføringen av effekttarriffer som gir en mer rettferdig 
fordeling av kostnadene ved bruk av nett i perioder med høy belastning og som 
stimulerer forbrukerne til å ta i bruk effektbesparende tiltak som biovarme. 
 

 Det må gjøres en helhetlig vurdering av hvordan eventuelle endringen i nettleie slår 
ut for varmeprodusenter som i dag er underlagt prisbestemmelser i energilovens 
§5.5. Det må iverksettes eventuelle endringer av beregningsmodellen slik at fjern- og 
nærvarmelevrandørene ikke blir utilsiktet rammet av en endring i nettarriffen. 
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 På samme måte er det viktig at eventuelle endringer i modellen for bedrifter/industri 
ikke får store negative økonomiske konsekvenser for de aktørene som benytter el til 
varmeproduksjon i fjern- og nærvarmenett.  

 
 Vi mener det bør innføres en standardisert modell for nettarriff som er lik for hele 

landet der et effektledd tas inn som en obligatorisk del. 
 

 For husholdningskunder mener vi at det beste alternativet er målt makseffekt med 
døgnavregning slik det foreligger i høringsforslaget.  
 

 Vi støtter forslag om at sluttbrukerne bør ha tilgang til oppdatert informasjon om 
tariffen og kostnadene knyttet til eget forbruk på en jevnlig basis, for å gjøre det 
mulig å respondere på prissignalene. 

 
  
  
 
 
 
.  
Om Nobio 
Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenergibransje. Vi 
arbeider for økt bruk og lønnsom produksjon av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag 
ca. 120 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av 
biobrensler, til leveranse av varme og drivstoff.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Norsk Bioenergiforening 
 
Sign. 
Johannes Fjell Hojem       
Daglig leder        


