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SR-sak 08/11b Uttalelse vedr. utjevning av nettleie – felles tariffering av
sentralnettet og regionalnettene

Enstemmig vedtak:
I regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013, den såkalte ”Soria Moria erklæringen”, skriver de tre samarbeidspartiene at ”Regjeringen vil (…) at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan enten skje ved en ordning med felles nettariff eller ved at
de statlige tilskuddene som i dag finnes trappes opp. Regjeringen vil sluttføre utredningen
om en felles nettariff samt vurdere forholdet mellom faste og variable avgifter.”
Dette løftet ble til en viss grad fulgt opp gjennom et forslag om felles tariffering av sentralnettet og regionalnettene som NVE sendte på høring i høst, med høringsfrist 1. februar i år. Forslaget innebærer en delvis utjevning av nettleien i Norge, men ingen full utjevning slik husholdningene og næringslivet ble forespeilet i forbindelse med valget i 2009.
Salten regionråd er svært opptatt av at løftet om tariffutjevning blir gjennomført. Den foreslåtte fellestarifferingen representerer i så måte et minstekrav til utjevning. Nettleien i våre områder er blant landets høyeste, på grunn av befolkningsgrunnlag og næringsstruktur, store
geografiske avstander og et krevende kystklima. NVE´s forslag er anslått å gi en reduksjon
av nettleien med 8-10 øre per kWh, noe som vil være et stort steg i riktig retning med hensyn
til en mer rettferdig nettleie.
I Salten-regionen er det store planer om utbygging av ny fornybar energi, særlig gjennom
småkraftprosjekter. Regionen er innstilt på å gi store positive bidrag til regjeringens målsettinger om ny grønn kraftproduksjon og reduserte karbonutslipp. Utbyggingen vil imidlertid
også kreve store investeringer i ny nettinfrastruktur, og vi kan ikke akseptere at regningen for
dette skal sendes til innbyggere og næringslivet lokalt. Regionalnettet må derfor løftes opp i
sentralnettsordningen, slik NVE foreslår.
Vi har tillit til at regjeringen står ved løftet om å gjennomføre utjevning av nettleien over hele
landet, og støtter forslaget som nå ligger til behandling. I tillegg vil vi understreke at den eksisterende ordningen med tilskudd til tariffutjevning må videreføres, slik at det også skjer en
viss utjevning av tariffene i distribusjonsnettet.
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