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Høringsinnspill - ekstern rapport om håndtering av fordring ved felles
fakturering av kraft og nettjenester

Det vises til RME eksternrapport 06/2020, om håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft
og nettjenester i sluttbrukermarkedet.

Lyse Elnett er positiv t il at RME onsker a forbedre dagens modell for gjennomfakturering, samtidig
er vi opptatt av at den økonomiske risikoen for nettselskapene ikke økes i for stor grad. Reduseres
kravene til sikkerhetsstillelse for mye, vil det være nettkundene som må betale for økte tap på
fordringer relatert t il nett leiedelen som gjennomfaktureres.

Av de to vurderte modellene i KPMGs rapport, mener Lyse Elnett den foretrukne løsningen vil
være underleverandørmodellen. Denne kan kombineres med økt t ilbakebetalingsfrist for
kraft leverandør mot nettselskap og revidert modell for sikkerhetsst illelse (inkludert næringskunder).

Tilbakebetalingsmodellen vil være for ressurskrevende å gjennomføre. Hele tapsrisikoen for
nett leiedelen flyttes t ilbake t il nettselskapene, og det vil kreve systemtilpasninger, manuelle
prosesser og utstrakt dokumentasjonsflyt mellom aktørene. Modellen kan gi kraft leverandørene
reduserte incentiver til a brukeressurser på innfordring, særlig i perioder med lave kraftpriser der
nett leie og avgifter utgj ør en stor andel av felles faktura til kundene.

Nettselskapene har mulighet for abenytte stenging ved manglende betaling fra sluttkunder.
Erfaring viser at det er viktig a komme tidlig i gang med denne prosessen. Ved bruk av
tilbakebetalingsmodellen risikerer man at stengeprosessen først starter når fordringen er tilbake
hos nettselskapet. Dette kan i ytterste konsekvens være måneder etter at fordring oppsto.

Bankgarantien som kreves i dag, gir nettselskapene sikkerhet for tap på fordringer. Lyse Elnett
mener det må være balansert kredittrisiko ved gjennomfakturering, og at nettselskapene fortsatt
skal kunne kreve bankgaranti. Spesielt bør bankgaranti kunne kreves i tilfeller der
kredittvurderinger gir grunn for avurdere sikkerhetsstillelse i forkant av leveranse. Fjernes
bankgaranti, vil det åpne for at useriøse kraft leverandører kan starte opp uten risiko for egen drift .
Nettselskapenes kunder vil være de som sitter med risikoen og må dekke eventuelle tap.
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Det finnes eksempler fra andre bransjer, der garantikrav er løst på nasjonalt nivå. Lyse Elnett vil
oppfordre RME til å se om det kan lages nasjonale løsninger der kraftleverandører kan stille
garanti, og nettselskaper kan få dekket sine tap på fordringer ved gjennomfakturering.

Lyse Elnett er positiv t il utarbeidelse av felles standardavtaler for bruk ved gjennomfakturering.
Dette vil redusere de administrative kostnadene hos både kraftleverandør og nettselskap.

Kraftleverandørenes likviditetsutfordringer kan reduseres gjennom økt betalingsfrist mot
nettselskapene. En utvidelse av betalingsfristen til 30 dager vil etter vår vurdering ikke medføre
spesielle økonomiske konsekvenser for nettselskapene.

Lyse Elnett ser det er noen viktige avklaringspunkter som må vurderes nærmere:
• Tilknytningsprosess for nettkunder - hvem har ansvar for hva?
• Stengeprosess
• Kundefront relatert til tekniske spørsmål
• Kundefront relatert t il spørsmål om avgifter
• Kunder på leveringsplikt
• Gjennomfakturering av næringskunder - herunder også spesielle tekniske forhold i

kundepunktene

Lyse Elnett mener at disse punktene likevel ikke må hindre innføring av en mer kundevennlig
modell for alle. Vi bidrar gjerne med å finne gode løsninger for en modell med felles fakturering av
kraft- og nettjenester.
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