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Høringssvar fra Distriktsenergi til RME sitt høringsdokument nr. 202005210
endringer i flere forskrifter (salathøringen)
Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk
Med dette svaret følger våre innspill til det utsendte høringsdokumentet.

Bakgrunn for høringen
I denne høringen foreslås det blant annet endringer i forskrift om kraftomsetning og
nettjenester, og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Høringen omfatter i tillegg forslag
til overføring av en bestemmelse i elsertifikatforskriften kapittel 4 til avregningsforskriften.
RME beskriver at det har vært behov for en klargjøring som presiserer sluttbrukers plikt til å
gi nettselskapet adgang til strømmåleren. Etter at AMS- målerne ble montert har det også
vært behov for å klargjøre hvordan nettselskapet kan kontrollere og fakturere kostnadene
ved ikke-fjernavleste måleverdier årlig.
Da adgangen til å gjennomfakturere nettleie ble innført i 2016, var den forpliktende
ordningen kun ment å gjelde forbrukerkunder. RME mener at det ikke er hensiktsmessig at
ordningen skal være obligatorisk for næringskunder, ettersom gjennomfakturering for disse
kan innebære en betydelig høyere økonomisk risiko for kraftleverandøren.
Næringskunder kan ha et forbruk som omfatter langt større volum enn forbrukere og kan
også gå konkurs, som igjen innebærer en større sannsynlighet for tap for kraftleverandøren.
RME foreslår å endre ordlyden i forskriften slik at det fremgår tydelig at nettselskaper som
tilbyr en form for fellesfakturering for forbrukere, plikter å legge til rette for
gjennomfakturering for forbrukere til alle kraftleverandører som ønsker å tilby dette.
RME foreslår samtidig å gjøre det klart at nettselskapet ikke har anledning til å knytte
adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp mot andre krav, som for eksempel krav til
gjennomfakturering av næringskunder.

Distriktsenergis innspill
1.1/1.2 Adgang til elektrisitetsmåler/kontroll av måleverdier
Distriktsenergi mener at nettselskapene har rett til adgang til måleren også etter annet
regelverk, men vi ser det som positivt at denne retten ytterligere slås fast og presiseres i
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avregningsforskriften. Det er også naturlig at nettselskapene får en plikt til å kontrollere
måleverdier som ikke er fjernavleste.
1.3 Forskuddsfakturering av kraft
Distriktsenergi støtter at forskuddsfakturering for kraftleverandører bør baseres på data fra
Elhub som hovedregel. Dette under forutsetning av at historiske data finnes.
1.5 Presisering av pliktene knyttet til gjennomfakturering
Distriktsenergi støtter RME sitt forslag om at nettselskapene ikke har anledning til å knytte
adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp mot andre krav, som for eksempel krav til
gjennomfakturering av næringskunder. Flere av våre medlemmer har i lengre tid hatt store
utfordringer med kravet fra et nettselskap om både å måtte gjennomfakturere
næringskundene og forbrukerkundene i deres område. Dette kravet gjør at en del
kraftleverandører finner å ikke kunne gjennomfakturere i det hele tatt i dette nettområdet
da risikoen vil bli for stor. Det er derfor meget bra at RME nå justerer forskriftene slik at de
kan bli praktisert slik de var tenkt.
Endring av nettjenester som inngår i gjennomfakturering
Definisjonen av gjennomfakturering presiserer i dag at anleggsbidrag og utbetaling til
sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd (USLA) ikke er omfattet av nettjenester ved
gjennomfakturering. Ettersom utbetaling av kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd
skal skje automatisk fra 2021, og kunden ikke lenger må kontakte nettselskapet for å få
denne utbetalingen, støtter Distriktsenergi at det er naturlig å inkludere USLA i
gjennomfaktureringen.
1.6 Nøytral opptreden
Distriktsenergi mener at det kun bør være selskap, slik som i EU, med over 100 000
nettkunder som skal omfattes av forslaget til RME. Bakgrunnen for dette er at dette er et
unødvendig krav og at øvrig regelverk uansett sikrer nødvendig nøytralitet. Kravet er derfor
unødvendig, kostnadskrevende og byråkratisk. Uansett bør alle som ikke omfattes av det
funksjonelle skillet ha unntak fra disse unødvendige ekstrakravene.
1.7 Overtredelsesgebyr
Distriktsenergi kan se at det er behov for å inkludere flere bestemmelser som kan føre til
overtredelsesgebyr ved gjentatte og grove brudd på forskriften. Distriktsenergi ser det som
viktig at det er en tidlig dialog med selskapene og likebehandling av aktørene når det gjelder
bruk av overtredelsesgebyrer.
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2.1 Tariff for ikke fjernavleste målere
Distriktsenergi støtter at en rett til å fakturere kostnader knyttet til ikke-fjernavleste målere
presiseres.
Langt de fleste nettselskap har oppgitt og beregnet kostnadsestimater for håndtering og
kontroll av ikke fjernavleste kostnader til å være høyere enn 1500,-. RMEs begrunnelse for å
fastsette et lavere beløp er at det ikke er krav i forskriften om årlig stedlig kontrollavlesning.
Det er i og for seg riktig, men under 1.2 ovenfor innfører RME en plikt til å kontrollere
måleverdier som ikke er fjernavleste. For de fleste nettselskap vil det kunne være nødvendig
med minst en stedlig kontrollavlesning for å kunne påberope at måleverdiene er kontrollert.
I praksis vil det være ytterst vanskelig å få kundene selv til å sende over målerstand på en
godkjent måte og i tillegg måte betale gebyret. I praksis blir det derfor slik at netselskapene
må ut manuelt å lese av AMS- målerne en gang per år.
RME viser også til Trondenes tingretts dom når det gjelder fastsettelse av gebyr/tariff.
Tingretten slo fast at et avlesningsgebyr på 3120,- er akseptabelt, gitt at nettselskapet kan
dokumentere kostnadene. Distriktsenergi er derfor sterkt uenig i at det settes et tak på
tariffen på 1500,- da det strider mot all praksis når det gjelder utarbeidelse av tariffer samt
nevnte dom.
Det er også uheldig at det fastsettes et beløp i forskriftene som ikke hensyntar at
nettselskapenes kostnader øker hvert år. Kostnaden per kunde vil øke når det etter hvert blir
færre kunder. Det bør legges inn muligheter for prisjusteringer.
3. Overføring av bestemmelse fra elsertifikatloven til avregningsforskriften
Distriktsenergi er positive til de foreslåtte endringene.
Vennlig hilsen
Distriktsenergi.
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