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Innspill til tiltak – koronautfordringer - energibransjen og deres kunder
Distriktsenergi og Energi Norge representerer store deler av den norske fornybarnæringen,
El og IT dens ansatte.
Mange av kundene til nettselskapene og kraftomsettere har fått umiddelbare
likviditetsproblemer og vi nærmer oss nå forfall på for det rammede næringslivets del til dels
store strømregninger, svært lave kraftpriser til tross. Henvendelsene om betalingsutsettelser
og betalingsstopp er raskt økende. Som bransje ønsker vi å unngå at dette i neste omgang
fører til stenging av strøm til kunder som kun har midlertidige problemer, spesifikt knyttet til
virusutbruddet. Vi leverer en kritisk tjeneste og ønsker her å strekke oss lenger enn det vi
ellers ville gjort for næringskundene, før vi i første omgang sender kundene over på
leveringsplikt, i neste omgang stenger forsyningen. For å kunne gjøre det trenger vi
risikoavlastende tiltak for egen bransje. Flere er vurdert og vi vil i denne omgang peke på 2
muligheter: En garantiordning for strømleverandører som gir betalingsutsettelser til kunder
med midlertidige likviditetsproblemer og midlertidig fjerning av el-avgiften.
Alternativet til tiltak direkte overfor kraftleverandører og nettselskap er tiltakspakker hvor
staten bidrar til å dekke de faste kostnadene til de som er rammet av smitteverntiltakene.
Det vil være en svært effektiv løsning for våre kunder og dermed også for oss. Vi opplever
ikke at vedtatte tiltakspakker bidrar til dette og har heller ikke fått klarhet i hvordan bankene
med den ordningen de skal administrere kan avhjelpe situasjonen for vår bransje.
1. Tidsbestemte statlige garantier for å sikre fortsatt strømforsyning til kunder med
utestående betaling: En statlig garanti for utestående betaling for energi og nettleie som
oppstår på grunn av koronasituasjonen, der strømleverandører og nettselskap velger å
opprettholde forsyningen når det kan dokumenteres at manglende betaling skyldes
midlertidig likviditetsproblemer pga av smittetiltak ("yrkesforbud", midlertidig bortfall av
kundegrunnlag, at de som privatkunder er permittert o.l). Vi ønsker å opprettholde forsyning
så langt det lar seg gjøre, men kan ikke ta på oss hele den økonomiske risikoen som påfølger.
Se for øvrig innspill fra KS Bedrift til FIN 19. mars.

2. Midlertidig fjerning av elavgiften: Med en årlig proveny på 11 mrd og 20
øre/kilowattime inkl mva utgjør el-avgiften for det første en betydelig andel av den
totale regningen for sluttkunden og, i dag, den største delen av strømkostnaden. I
tillegg er det en utgift kraftbransjen i tilfeller av manglende betaling vil måtte
forskuttere for kundene, noe som vil forsterke likviditetsproblematikken i denne
delen av kjeden. Avgiften bør i første omgang fjernes for en periode på 3 måneder.
Vi håper at våre innspill blir tatt med i regjeringens videre vurdering av tiltak og at det settes
fart på gjennomføringen. Et annet innspill av disse to tiltakene for bransjen ble sendt
Finansdepartementet 20. mars.
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