
 

Distriktsenergi, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@distriktsenergi.no 

   
Reguleringsmyndigheten for energi 
rme@nve.no 
 
Deres ref. 202005754 
 
Vår ref.: Arvid Bekjorden      Vår dato: 19.08.2020  

 

Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft- og nettjenester 

Det vises til rapport fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utarbeidet av KPMG fra juni 2020.   

Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. 

Bakgrunn 

Det er et behov for å forbedre dagens markedsmodell for sluttbrukermarked for strøm. 

Strømkundene har i en rekke kundeundersøkelser påpekt viktigheten av et enklere strømmarked 

med felles regning og ett kommersielt kontaktpunkt slikt en ser en i rekke sammenlignbare bransjer 

(f.eks. mobilbransjen). Dagens markedsmodell med gjennomfakturering har svakheter som påfører 

aktørene og dernest strømkundene økte kostnader. En forbedret markedsmodell vil kunne legge til 

rette for likere konkurransevilkår. 

Distriktsenergis kommentarer  

Distriktsenergi har samarbeidet med Energi Norge i denne saken og viser til deres høringssvar for mer 

detaljerte og utfyllende kommentarer. 

Distriktsenergi mener Underleverandørmodellen fremstår som den mest balanserte modellen. Den 

retter opp en del skjevheter og formaliserer prosedyrene for strømleverandørene, uten at 

nettselskapene får økte administrasjonskostnader eller økt risiko, gitt at strømleverandørene blir 

ansett som reell selger av både strømleveransen og nettleie ovenfor kunden. 

Tilbakebetalingsmodellen fremstår mer ubalansert, og det vil kunne være en svært administrativt 

krevende modell. En betydelig svakhet med Tilbakebetalingsmodellen vil være at nettselskapene 

fratas muligheten til å følge opp utestående fordringer, eksempelvis ved stenging, men mottar 

"tapet" først når det er konstatert. En slik løsning vil sannsynligvis gi nettselskapene høyere tap enn 

om nettleie faktureres separat fra nettselskapet på grunn av at innfordringsprosessene dras ut i tid. 

Underleverandørmodellen bør innføres sammen med utvidede muligheter for strømleverandørene 

til å kreve sikkerhet og/eller forskuddsbetaling mot kundene for hele fakturabeløpet, slik at de også 

kan håndtere tapsrisikoen. Avslutningsvis, og ikke minst, bør Underleverandørmodellen innføres 

sammen en ny modell for sikkerhetsstillelse mellom nettselskap og strømleverandør.  

Distriktsenergi stiller opp dersom RME skulle ha ytterligere spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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