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Høring av ekstern rapport om håndtering av fo rdring ved felles fa kt urering av kraft og nettjenester

Vi viser t il høringsbrev av 19.06.2020 vedrørende håndtering av fordring ved felles fakt urering av

kraft og nettj enest er. Det er i dag en lite t ilfredsst illende sit uasjon hvor kraft leverandører ikke får

fradrag for skat ter og avgift er knyt tet t il nett leien dersom kunden ikke bet aler, dvs. ved t ap på krav.

På oppdrag fra RM E har KPMG i rapport nr. 6/ 2020 present ert ulike modeller for regulering av felles

fakt ura som kan forbedre gjeldende modell for gjennomfakt urering.

I rapport en er det vurdert ulike modeller som i st ørre eller mindre grad innebærer en forbedring av

dagens modell. Av i alt fem vurderte modeller, konkluderes det i rapporten med at

Underleverandørmodellen og Tilbakebetalingsmodellen er de mest egnede t il å forbedre dagens

ordning. Vi er enig med KPMG i denne vurderingen.

Tilbakebetalingsmodellen fører t il st ørre behov for koordinering mellom kraft leverandøren og

nettselskapet enn Underleverandørmodellen. Vi ser derfor ikke noe poeng med å velge denne

modellen hvor en pådrar selskapene og kundene mer kost nader enn nødvendig.

I rapporten nevnes det også at begge modellene vil kunne legge t il rett e for redusert

sikkerhetsst illelse og at forfallst idspunkt for kraft leverandørens betaling t il net tselskapet kan

forlenges for å redusere likviditetsbelast ningen for kraft leverandøren. Det vil være fornuft ig av RME

å se nærmere på reguleringen av disse to punktene. En event uell reduksj on av sikkerhet sst illelse må

ses opp mot kredit t kvaliteten t il kraft leverandøren.

Et ankepunkt mot Underleverandørmodellen er at nettselskapet ikke lenger har noen egeninteresse

i å varsle eller foreta stenging, med mindre det er sannsynlig at kraft leverandøren vil si opp

kundeforholdet og derigjennom overføre kunden t il Leveringsplikt . Vi mener det er en forutset ning

for modellen at st engeretten t ilpasses den nye ordningen, og at man om nødvendig kan bruke denne

på det samlede kravet , både for nett leie og kraft .

Vi anbefa ler at RM E velger Underleverandørmodellen og at de nødvendige forskrift smessige

endringer gj ennomføres snarlig for å implementere det t e.
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