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Høring: Revidert Nettavtale for transmisjonsnettet
Vi ser nå et taktskifte i elektrifiseringen, økt etterspørsel etter nettkapasitet og
implementering av nytt EU-regelverk. Dette er alle forhold, slik Statnett
understreker, som gjør det påkrevet med en ny nettavtale. For industrien er dette
av stor viktighet fordi industrien har en viktig rolle i den grønne omstillingen og
norsk kraftintensiv industri tilbyr klimavennlige produkter basert på fornybar kraft.
Vi er enig i at oppdatert avtale bør bidra til mer effektiv bruk av nettet og danne
grunnlaget for hurtigere investeringer i nett for å sikre ny industrivirksomhet, ref.
Nakstadutvalget. Det er viktig at regulering og nettselskap bidrar aktivt i dette
arbeidet. Vi forventer at avtalen blir oppdatert dersom utvalget presenterer forslag
til tiltak som styrker arbeidet.
En oppdatert nettilknytningsavtale til transmisjonsnettet må ikke svekke industriens
betingelser i nettet i forhold til dagens avtale. At forbrukersiden nå har fått en
betydelig økt nettkostnad etter Statnetts betydelige investeringer de siste årene,
understreker at den økte kapasiteten må bidra til å bedre betingelsene til
industrien. Vi legger videre til grunn at hensynet til eksisterende industri må
ivaretas blant annet med rettighet til kapasitet ivaretas selv om industribedrifter
midlertidig kan ha noe lavere produksjon i en periode for eksempel i forbindelse
med redusert produksjon i en periode med sviktende marked eller vedlikehold.
Det har vært begrenset mulighet for intern diskusjon og koordinering siden
høringen i stor grad har funnet sted i sommer. Vi ber derfor at Statnett sørger for
gode prosesser med alle nettkunder og organisasjoner slik at en kommer fram til
gode løsninger. Norsk Industri vil bidra til dette og ønsker å bli involvert i arbeidet
framover.
Norsk Industri viser ellers til de direkte innspillene Statnett får fra våre medlemmer.

Med vennlig hilsen

Ole Børge Yttredal (sign)
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