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KSBedrift og Defo har et felles Kraftomsetningsutvalg der spørsmål særlig knyttet til kraftomsetning
står på agendaen. Medlemmene er bredt sammensatt fra konsern, rene kraftleverandører og
nettselska p.

Basert på behandling i utvalget har Defo og KSBedrift Energi følgende merknader:

Det er en forutsetning for et effektivt marked at dette er transparent og forståelig for de som
benytter seg av markedet. Bruken av forskuddsbetaling har vist seg å kunne forvirre kundene. En av
årsakene til dette er at kundene sjeldent er godt orientert om størrelsen på forskuddet og hvordan
dette blir beregnet. I mange tilfeller har kundene ikke vært tilstrekkelig orientert om bruken av
forskuddsbetaling fra kraftleverandøren sin side.

Ved forskuddsbetaling vil risikoen ved leverandørens eventuelle likviditetsproblemer flyttes over på
kunden.

Påden annen side kan det bli vanskelig for ikke kapitalsterke selskaper eller nyetablerere å drive med
kraftomsetning uten å ta forskuddsbetaling. De har ofte en begrenset mulighet til å skaffe seg nok
kapital. Vi har fått informasjon om at det muligens kun vil være Norge som eventuelt vil innføre et
forbud mot forskuddsfakturering. Dersom Ingen av våre Nordiske naboer eller EUser ut til å ville ha
et forbud mot forskuddsbetaling, må dette tas i betrakting ved vurderingen av et eventuelt forbud.
Det er uheldig med særnorske forskrifter når vi går mot et felles nordisk og europeisk marked og vil
være konkurransevridende i disfavør av norske kraftleverandører.

I høringsnotatet blir forskuddsbetaling og akontobetaling likestilt. Vi erfarer at kunder etterspør
produkter som gir en jevn faktura over året. Det er meget uheldig dersom produkter som kan hjelpe
kundene til å få bedre kontroll på sin økonomi blir forbudt. Dette er lett for kundene å forholde seg
til og vi ber derfor om at a konto til slike formål ikke blir forbudt.



Når det gjelder dårlige betalere er det erfaringsmessig god kundebehandling å gi disse mulighet til å
styre sin økonomi gjennom forskuddsbetaling. Uten mulighet til å forskuddsfakturere dårlige betalere
vil disse kunne havne i situasjoner hvor strømmen blir stengt. Stenging av strømleveransen til
kundene er ikke ønskelig, hverken fra kundens eller nettselskapets side, og vi frykter at
stengebehovet kan øke uten forskuddsbetaling for akkurat denne kundegruppen.

Vi kan støtte et forbud mot forskuddsfakturering for forbrukere dersom forutsetningene om å
unngå å lage norske særregler blir hensyntatt. Dette med tanke på at vi går mot et nordisk og
senere et europeisk marked. Dersom forskuddsbetaling for forbrukere fremdeles blir tillatt vil vi
påpeke viktigheten av å lage regler som forhindrer misbruk av pris og tidsperiode.

Når det gjelder næringskunder så må det mellom profesjonelle parter være full avtalefrihet.

Vimener det ikke kan være forbud mot forskuddsfakturering for noen næringslivskunder, ikke bare
kunder med forbruk over 100 000 kWh i årsforbruk.

Dagens standard nettleieavtale forhandlet fram av bransjen og forbrukerombud, gir mulighet til
kredittsikring, denne må videreføres.

Vi er i utgangspunktet fornøyd med at NVEvil videreføre muligheten til å stipulere forbruk ved
manglende avlesing. Men at mange må innføre avregning hver måned for alle kunder, før man har
fått på plass AMS målere, er en utfordring som ikke er drøftet i høringsdokumentet.
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