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Høringsuttalelse til rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet 
 
Viser til høringsbrev av 5.5.14 vedrørende rapporten et bedre organisert strømnett og vårt varsel av 
1.10. om utsatt levering. Forbrukerrådet vil med dette komme med våre innspill. 
 
Forbrukerrådet arbeider for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet og vil bidra til en forbrukervennlig 
utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. Forbrukerrådets hovedfokus er at 
forbrukerne skal få informasjon som gjør de i stand til å treffe gode beslutninger rundt eget forbruk. 
 
Forbrukerrådet mener at rapporten tegner et nyttig bilde av de utfordringer som nettvirksomheten 
står overfor. De tiltak som foreslås kan bidra til en effektiv gjennomføring av nødvendige 
investeringer i nettet. 
 
I følge rapporten står det norske kraftnettet overfor et økt investeringsbehov i flere år fremover. 
Årsaken til dette er dels nettets alder, men også endret forbruksmønster, befolkningsvekst og 
internasjonale forpliktelser om økt andel fornybar energi. Økte investeringer i uregulert fornybar 
energi øker også behovet for overføringskapasitet og utfordrer kraftsystemets reguleringsevne. 
Forbrukerrådet er bekymret dersom dette vil bety økte nett tariffer for norske forbrukere. 
 
Rapporten tar for seg helt overordnede organisasjonsspørsmål. Forbrukerne er viktige aktører i 
nettet og kan med innføring av AMS spille en mer aktiv rolle i utviklingen av et kostnadseffektiv 
kraftnett. En slik rolle er lite omtalt i rapporten og bør inngå også i en overordnet 
organisasjonsstruktur for strømnettet. 
 
Norske forbrukere finansierer, sammen med øvrig alminnelig etterspørsel, allerede 90 prosent av 
kostnadene ved nettet. Når andre forhold enn etterspørselsvekst innen alminnelig forsyning er 
årsaken til viktige nye investeringstiltak er det rimelig at tariffene til vanlige strømbrukere skjermes 
for en tilhørende økning i nett-tariffene. Eksempler på slike forhold er når økt utbygging av fornybar 
kraft skaper et kraftoverskudd som eksporteres gjennom kabler og andre utenlands-forbindelser og 
om en økning i entall el-biler skaper et økt investeringsbehov i nettet. Slike merkostnader må i 
hovedsak finansieres av de aktører i kraftsektoren som drar nytte av investeringene. 
 
Norske sluttbrukere legger beslag på en andel av produksjonssystemets og nettets effektkapasitet 
gjennom bruk av elektrisitet til oppvarmingsformål. Rapporten peker på at økt etterspørsel etter 
effekt er en viktig utfordring i utviklingen av strømnettet. Forbrukerrådet vil peke på at en fleksibel 
tilpasning hos vanlige strømbrukere, i et samspill med nettvirksomheten og balanseansvarlig, kan gi 
bidrag til å løse disse utfordringene og redusere kostnadsveksten i kraftnettet. 
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Rapporten viser til at det er et mål å harmonisere nett-tariffene. En harmonisering av tariffer er i sin 
natur et fordelingsspørsmål, men man bør unngå å gjennomføre harmoniseringen på en måte som 
kommer i konflikt med økonomiske incentiver til et endret forbruk som på sikt kan gi lavere 
nettkostnad for forbrukerne. 
 
Den overordnede organisasjonsstruktur for kraftforsyningen må definere en rolle og et samspill med 
forbrukersiden som legger til rettefor at forbrukerne, gjennom sin adferd og egne 
effektiviseringstiltak , kan bidra til å redusere både sine egne kostnader ved bruk av nettet og 
samtidig bidra til en kostnadseffektivisering av hele strømnettet uten å redusere dem gode 
leveringssikkerheten forbrukerne opplever i dag. 
 
Forbrukerrådet skal ivareta forbrukerinteressene og ber om at det videre arbeid med 
nettvirksomheten retter tydeligere fokus på forbrukertiltak. 
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