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Tilknytning av forbruk
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår at det åpnes for at uttakskunder kan knyttes
til med vilkår om utkobling eller forbruksreduksjon. Uttakskunden skal fortsatt ha rett til full
tilknytning, men nettselskapet og kunden bør kunne avtale tilknytningsvilkår som alternativ til
nettinvesteringer. Forutsetningen for en slik avtale er at begge parter er enige. Omfattende bruk
av tilknytninger på vilkår kan påvirke nettselskapets drift av nettet, og nettselskapet bør ikke
pålegges en plikt til å gi tilknytning på vilkår.

Bakgrunn
Tilknytningsplikten og leveringsplikten pålegger alle nettselskap med anleggskonsesjon for nettanlegg
eller områdekonsesjonær å tilknytte nytt forbruk. Dersom det er nødvendig å investere i nett og kunden
er villig til å betale anleggsbidrag, plikter nettselskapet å gjøre nødvendige investeringer for å knytte til
kunden. Nettselskapet har rett til å kreve at kunden venter med å tilknytte seg til det er gjennomført
nødvendige investeringer som sikrer at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Kunden kan knyttes til
nettet tidligere dersom nettselskapet og forbruker kommer til en midlertidig avtale i den perioden hvor
det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet, men hvor alternative tiltak kan gjøre tilknytning driftsmessig
forsvarlig. Dagens regelverk åpner ikke for at det kan inngås avtaler om vilkår som et varig alternativ til
nettinvesteringer. I praksis betyr det at når en kunde ber om tilknytning, må nettselskapet alltid gi full
tilknytning og investere i nødvendige nettanlegg som sikrer at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig
uten eventuelle avtaler om vilkår.
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Vi ser en økning i tilknytning av nye typer uttakskunder som for eksempel ferger, datasenter og
elektrifisering av sokkelen. Disse forbrukskundene ønsker ofte rask avklaring om tilknytning, har egen
reserveløsning og ønsker ofte tilknytning med vilkår fremfor å betale anleggsbidrag for full tilknytning.
I en del tilfeller vil det være mulig å tilknytte disse til eksisterende nett forutsatt at de i noen perioder
kan kobles ut eller at forbruket reduseres. Ved å legge til rette for mer fleksible tilknytninger vil nettet
kunne utnyttes og utvikles mer effektivt. RMEs vurdering er at avtaler mellom nettselskap og
uttakskunden om utkobling eller reduksjon kan bidra til at det i flere tilfeller kan velges
kostnadseffektive alternativer til nettinvestering.
Etter dagens regelverk må nettet dimensjoneres for å håndtere uttaket i alle tilfeller og som en
konsekvens ikke nødvendigvis oppfylle formålet om effektiv utnyttelse og utvikling. Nettselskapet kan
kun i ekstraordinære tilfeller søke departementet om fritak fra tilknytningsplikten. RME mener at
nettselskapet og uttakskunden bør kunne inngå avtale om at forbruket kan kobles ut eller reduseres. Det
bør avtales i hvilke tilfeller slik utkobling kan skje og utkoblingen bør gjøres uten noen form for
kompensasjon.

RMEs anbefaling
RME foreslår at det åpnes for at nettselskap og uttakskunde som et alternativ til å investere i nett for at
en tilknytning skal være driftsmessig forsvarlig, kan inngå avtale med vilkår om utkobling eller
reduksjon. Muligheten for å inngå slike avtaler vil dermed bidra til at både tilknytnings- og
leveringsplikten kan oppfylles, samtidig som det vil være mulig å vurdere alternativer til investering i
økt nettkapasitet og effektiv utnyttelse av eksisterende nett. En viktig forutsetning er at begge parter må
være enige. Alternativet for forbrukskunden er å betale anleggsbidrag for nettinvestering. Dersom
forbrukeren ønsker full tilknytning og godtar anleggsbidraget bør nettselskapet ha plikt til å gi
tilknytning uten vilkår.
Nettilknytning med vilkår kan være aktuelt i tilfeller hvor det normalt er driftsmessig forsvarlig å
forsyne forbrukskunden fullt ut, men hvor forhold i nettet innebærer at for kortere perioder må det enten
gjennomføres nettinvesteringer eller forbrukskunden må kunne kobles ut.
Konsekvenser for partene ved å inngå tilknytning med vilkår om utkobling
Begge parter vil kunne tjene på muligheten for å inngå avtaler med vilkår som alternativt til
nettinvestering. Nettselskapet vil bli vurdert som mer effektive i inntekstrammeberegningen dersom de
kan utnytte nettet bedre og tilknytte kunder med mindre investeringer. Kunden vil ha besparelser ved
redusert anleggsbidrag.
Utkobling vil kunne være en ulempe for kunden, selv om kunden har alternativ forsyning. Kunden har
uansett rett på full tilknytning og får muligheten til å vurdere fordeler og ulemper ved begge alternativer.
For nettselskapet vil det kunne gi mer komplisert drift av nettet dersom det er mange kunder med vilkår
om tilknytning. Det vil derfor være viktig at inngåelse av slike avtaler er driftsmessig forsvarlig.
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Fremtidig nettløsning
En kunde som har fått tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensninger i uttaket kan på et senere
tidspunkt ønske full tilknytning. I slike tilfeller skal det regnes som en forbruksøkning hvor
uttakskunden må godta anleggsbidraget.
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