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Innspill til tilleggshøring - Endringer i avregningsforskriften vedrørende 

alternativ modell for gjennomfakturering 

 

Tilleggshøringen til krav om gjennomfakturering gjelder forslag til endring i forskrift av 11. 

mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester (avregningsforskriften). Høringen må sees i lys av de foreslåtte 

forskriftsendringene i NVEs høringsdokument 1-2015.  

 

Defo og KS Bedrift har et felles Kraftomsetningsutvalg der spørsmål knyttet til 

kraftomsetning og forhold mellom kraft og nett står på agendaen. Medlemmene er bredt 

sammensatt fra konsern, rene kraftleverandører og nettselskap. 

 

På bakgrunn av innspill fra flere av høringsinstansene, foreslår NVE i denne tilleggshøringen 

en forenkling av forslaget omtalt i høringsdokument 1-2015, og fremlegger en alternativ 

løsning for gjennomfakturering som vil kreve færre tilpasninger hos både nettselskap og 

kraftleverandør.  

 

Basert på behandling blant annet i utvalget har KS Bedrift og Defo følgende innspill: 

 

Defo og KS Bedrift er positive til at dersom en kraftleverandør ønsker gjennomfakturering, 

må det etableres gjennomfakturering for alle kraftleverandørens målepunkt tilknyttet 

forbrukere hos det aktuelle nettselskapet. Kraftleverandøren kan dermed velge om de ønsker å 

inngå avtale om gjennomfakturering med et nettselskap eller ikke. Dersom kraftleverandøren 

velger gjennomfakturering, vil dette gjelde alle forbrukere kraftleverandøren har som er 

tilknyttet det aktuelle nettselskapet.  

 

En slik løsning vil ikke kreve endringer i meldingsutveksling, verken i dag eller etter 

innføring av Elhub. 

 

Vedrørende krav om sikkerhetsstillelse 

 

Sikkerhetsstillelse innebærer fordeler og ulemper for aktørene. Vi foreslår derfor at 

kraftleverandøren kan gis et bunnfradrag på 50 kunder, alternativt et bunnfradrag på 



 

maksimalt 50.000 kr utestående nettleie per måned, før netteier kan kreve sikkerhetsstillelse. 

Dette vil gjøre det administrativt lettere for bransjen, samt at dersom en kraftleverandør går 

konkurs er beløpene til å leve med. Dette drøfter vi gjerne videre med NVE. 

 

Utover dette må det være mulig å kreve sikkerhetsstillelse etter gjeldene regler for dette (ved 

dokumentasjon om sannsynlighet for mislighold). 

 

Bransjeavtale mellom kraftleverandør og nettselskap 

 

Det er viktig at arbeidet med å lage en bransjeavtale som regulerer alle forhold mellom 

nettselskap og kraftleverandør blir satt i gang så raskt som mulig. Vi håper NVE kan ta 

initiativ til dette arbeidet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Distriktenes Energiforening, Defo    KS Bedrift Energi 

        

      

Knut Lockert       Kristin Lind 

Daglig leder       Direktør Energi 
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