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Elektrifisering øker strømforbruket
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Økt forbruk øker toppene, og det vil utfordre nettkapasiteten
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Viser forbruk i uken topplasttimen inntraff i 2019 (fra 28. januar til 3. februar)
Foto: Oxana Lyashenko



Hovedtrekkene i ny nettleiestruktur

Energileddet skal i fremtiden utgjøre en 
mindre andel av nettleien 

Faste kostnader skal fordeles ut fra 
etterspørsel etter kapasitet (effekt)

Døgnmaks for effektleddet

Gradvis innføring av endringer i 
nettleiestrukturen – overgangsordninger



Nettselskapene har valgfrihet i utformingen av nettleien 
– aktuelle hovedtilnærminger
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• Forslaget: Nettselskapene har valgmuligheter ved utforming av modell.

• Spørsmål: Bør vi avgrense valgmulighetene?
Standardisering av 
nettleiestrukturen

• Forslaget: Årlig (forholdsmessig) reduksjon i energileddet fra 2022 og frem til 2027.

• Spørsmål: Bør overgangsordningen være kortere eller lengre? 
Overgangsordning   
for energileddet

• Forslaget: Effektledd basert på døgnmaks for alle kunder.

• Spørsmål: Bør månedsmaks videreføres for enkelte grupper næringskunder?

Omlegging av 
effektleddet til 
døgnmaks

Flere hensyn har betydning for endelig utforming – ber om innspill



Prosessen videre

Høringsdokumentet 
legges frem
5. februar

Underveis i 
høringsperioden:
Dialogmøter med 
høringsinstanser

RME utarbeider 
oppsummering og 
anbefaling etter 
høringsfristen

4. mai

Endelig anbefaling 
oversendes Olje- og 
energidepartementet



De fleste kunder vil kun oppleve mindre endringer i regningen

Endring i regningen ved omlegging til abonnert effekt

% av nettleien % av strømregningen

Større enn 10 % økning

Større enn 10 % reduksjon

Mindre endring
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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