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Høring - Forslag til endringer i forskrift om måling,
avregning mv.
NVE har sendt på høring et endringsforslag for forskrift' 1l. mars 1999 nr 301 om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.
Defo og KS Bedrift Energi har et felles utvalg som behandler disse spørsmålene og
derigjennom har stor innflytelse på organisasjonenes uttalelser i en sak som denne. På den
bakgrunn vil Defo understreke at vi støtter KS Bedrift Energis høringsuttalelse i denne saken.
Vi vil likevel benytte anledningen til å påpeke at det i forslagene til endringer i §§ 2-8 og 2-10
er av slik betydning at disse burde ha vært underlagt en annen og mer omfattende høring enn
tilfellet er for de øvrige endringsforslagene.

§2-8 Opphør av både kraftleveranse og overfering av kraft
Defo er på lik linje med KS Bedrift Energi svært betenkt over forslaget om at
kraftleverandører kan sende melding om opphør med inntil 10 virkedager tilbakevirkende
kraft. Dette er i direkte konflikt med dagens standardkontrakter for nettleie hvor oppsigelse er
regulert i § ll-l:
"Dersom kunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen
sies opp med 14 dagers varsel.
Ved manglende oppsigelse av avtalen er kunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får
lest av måleren eller har inngått avtale med annen kunde. Dersom nettselskapet også leverer
kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftsalget. "
Standardkontrakt for nettleie er fremforhandlet med forbrukermyndighetene, og benyttes av
stort sett alle nettselskap. Krav om oppsigelsesfrist sikrer at nettselskapet har en viss mulighet
til å få adkomst til målepunktet og ved behov få stengt det. Adkomst til et målepunkt er
vanligvis etter avtale med nettkunde eller huseier. Dette kan være problematisk, spesielt
dersom målepunktet er fraflyttet. Dersom målepunktet ikke overtas aven ny kunde kan det ta

Distriktenes energiforening,

Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knutlockert@defo.no

veldig lang tid før nettselskapet får melding om opphør og kan ra stengt anlegget. I
mellomtiden kan det forbrukes mye strøm på målepunktet, især om dette skjer i
vinterperioden. Disse kostnadene må dekkes innenfor dagens inntektsramme, det vil altså bli
en kostnad andre nettkunder og eierne betaler. Forslag til ny § 2-8 påfører nettselskapene
uforutsigbarhet og høy risiko for tap man ikke har mulighet til å gardere seg mot.
Det er inkonsistent at ved et ordinært opphør av kraftleveranse etter § 2-7 Opphør av
kraftleveranse, er kravet å sende melding om opphør tre virkedager fram i tid. I ny § 2-8 hvor
det i tillegg skal sies opp en nettleieavtale, så skal det være mulig å sende melding om opphør
ti virkedager bakover i tid. Dette stimulerer ikke kundene til å bli bevisste på eget
strømforbruk.
Forslaget gir for øvrig nettkunden uheldige insentiver til å planlegge tidspunkt for oppsigelse
og i realiteten ha gratis strøm i en periode på minimum 10 virkedager.
Endringsforslaget vil ha store konsekvenser for rutiner, arbeidsmengde, avtaleforhold og
økonomi i nettselskapet. Vi kan ikke støtte dette endringsforslaget. Forslaget er også, slik vi
ser det, av prinsipiell og viktig karakter, og hadde hatt behov for lengre høringsfrist.

§ 2-10 Melding om anleggsovertagelse uten leveranderskifte
NVE foreslår å forskriftsfeste ny kraftleveranse fra eksisterende kraftleverandør uten melding
om leverandørskifte. Defo mener dette vil medføre økt risiko og kostnader for nettselskapene.
Forslaget bidrar ikke til å bevisstgjøre kundene om sitt eget strømforbruk.
Vi er uenig med NVE i at dette forslag til endring er av begrenset omfang. Det er av stor
prinsipiell betydning hvorvidt kunden skal ta med seg eksisterende kraftleverandør når
kunden flytter, eller om hanJhun skal finne ny kraftleverandør. Endringsforslaget i ny § 2-10
forsvinner i alle andre mer tekniske endringsforslag, og vi mener at bransjen har behov for
mer enn 6 uker på å kunne svare på dette spørsmålet. Det er flere store spørsmål vi gjeme
skulle hatt svar på, blant annet:
•

Melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte skal sendes sluttbrukers
kraftleverandør "uten ugrunnet opphold". Dette er en utydelig frist i en forskrift hvor
de aller fleste tidsfrister er tallfestet i antall virkedager.

•

Forslaget innfører tilbakedatering i tid som standard:
o Ny nettkunde: Rent praktisk lar nettselskapet i oppgave å finne sluttbrukers
kraftleverandør for å kunne sende melding. Vedanleggsovertagelse må man
finne ut hvem både kunden og ny kraftleverandør er i punktet. Ved oppstart vil
dette være enklere da kunden gjeme må bestille strømmen.
o Eksisterende nettkunde: Ved anleggsovertagelse må man finne ut hvem kunden
er i punktet.
Dette vil i praksis føre til at oppstart og anleggsovertagelser vil måtte skje med
tilbakedatering. Dette innebærer en økt risiko for nettselskapet som muligens også
må levere kraft via leveringsplikt til sluttbruker til slutt likevel, og får en ubalanse i
kraftmarkedet.
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•

Det er mange energiverk som ikke leverer nasjonalt, men bare i et begrenset antall
konsesjonsområde(r). Dette vil bli uforståelig for kunden og en stadig utfordring for
nettselskapene.

Vi har også fått følgende informasjon om konsekvens for IT systemene:
"Den største endringen vi ser er meldingen om "anleggsovertakelse uten leverandørskifte ".
Denne meldingen som er ny, vil kreve noe videreutvikling. Vi har valgt ikke å gjøre en
grundigere analyse nå før forskriften er vedtatt og vi vet hva vi har å forholde oss til. ... vi vil
behøve en utviklings- og implementeringstid på ca 6 måneder etter at forskriften er vedtatt. "
Dette innebærer at forslaget inneholder krav som vi ikke har oversikt over konsekvensene av,
dessuten er det et større prinsipielt spørsmål som krever en annen saksbehandling. Defo kan
derfor ikke støtte forslaget.
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