
From: Ingier Mats <mats@nordlysenergi.com> 
Sent: tirsdag 23. juni 2020 11.01 
To: RME 
Subject: Innspill felles fakturering kraft og nett referansenummer 202005754 
 
Referansenummer 202005754 
 
Til den det gjelder 
 
Det er flott at dere ser på utfordringene som ligger i dagens regelverk for gjennomfakturering av 
nettleie, da dagens løsning gir de store aktørene store konkurransefordeler. I dag er 
gjennomfakturering i praksis helt umulig for et lite selskap da det kreves en bankgaranti på 1200 kr 
per målepunkt opp mot netteierne. For et mellomstort og mindre selskap er det helt umulig å få en 
bank til å stille en sånn garanti uten at man setter av det tilsvarende beløpet på en sperret konto. Det 
vil si at dersom man for eksempel har 10.000 kunder, så må man sette av 12.000.000 kr på en sperret 
konto. Det er liten tvil om at å sette av så store beløp på en sperret konto ikke er vel anvendte 
penger. 
 
Når det gjelder disse to alternativene dere står i mellom, så vil vi si at tilbakebetalingsmodellen er det 
klart beste. Dette baserer vi på en ting, og det er at det er helt urimelig at kraftleverandøren skal stå 
økonomisk ansvarlig dersom kunden ikke betaler. 
 
Men vi ønsker å belyse et problem som netteiere skaper for kraftleverandører som ikke har mulighet 
til å benytte seg av gjennomfakturering. De store netteierne nekter kunder å ha samlefakturaer. Altså 
kundene våre kan ikke be Elvia om en samlet faktura for alle sine målepunkt. Elvia må sende ut en 
faktura per måler. Dette mener jeg er en bevisst strategi fra Elvia, med røtter tilbake til tiden der 
Hafslund Strøm og Nett var sammen, for å sikre at små kraftleverandører ikke kan tilby et like godt 
produkt som de store. Vi har flere eksempler på kunder mer flere titalls målepunkt, for disse blir det 
en stor belastning å betale og bokføre så mange fakturaer. Jeg håper dere ser ulempen dette 
medfører for de små aktørene og vil ta en kikk på om noe burde gjøres her. 
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Co-Founder & CFO 
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