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Høringsuttalelse – Håndtering av fordring ved felles fakturering 
 
Samfunnsbedriftene Energi organiserer i overkant av 100 energiselskap. De fleste innen 

distribusjon og salg av kraft. Forbedringer i modellen for gjennomfakturering er sterkt ønsket 

og av stor betydning for våre medlemmer. 

 
Innledning 
 
Høringsnotatet drøfter og foreslår justeringer av dagens ordning for gjennomfakturering. 
Samfunnsbedriftene mener at det utvilsomt er behov for endringer. Etter vår oppfatning 
inneholder notat en god drøfting av aktuelle problemer og gode begrunnelser for det som 
foreslås.  
 
Samfunnsbedriftene mener imidlertid at mandatet til KPMG var noe snevert. Dette vil vi 
kommentere i et eget avsnitt. 
 
 

Valg av modell 
 
Samfunnsbedriftene mener underleverandørmodellen er en klar forbedring av dagens 
ordning for gjennomfakturering. Den retter opp flere skjevheter i dagens 
gjennomfaktureringsordning for aktørene. Primært i forhold til fradragsrett for tap og mva. Vi 
støtter derfor forslaget.  
 
Det gjenstår å finne gode løsninger for sikkerhetsstillelse og hvordan stengeretten skal 
håndteres framover. Vi mener sikkerhet for krav kan baseres på vanlige markedsmessige 
vurderinger. Dette har vært oppe på flere arbeidsmøter i bransjen og vi oppfatter det som at 
det er enighet om at dette kan være en god løsning.  
 
Det er likviditetsutfordringer for kraftleverandørene i dagens ordning. Det kan i stor grad 
avhjelpes ved å endre betalingsfristen til 30 dager, slik det foreslås i rapporten fra KPMG. 
Samfunnsbedriftene støtter en slik endring. 
 
 
 
 



   

 

RMEs oppdragsbeskrivelse og videre utfordringer 
 
Vi oppfatter det som at RME arbeider for at det etter hvert blir obligatorisk at kunden får en 
regning for nettleie og strøm. 
 
Mandatet for KPMG er preget av dette. Oppgaven var å fikse noe av det som ikke fungerer 
godt i dag og i en bestemt retning. Det var ikke ment som en helhetlig løsning. Men inntil vi 
har en obligatorisk løsning bør den midlertidige løsningen være best mulig. Vi støtter dette, 
men savner en helthetlig drøfting. 
 
Samfunnsbedriftene mener RME bør ta en ny helhetsvurdering av målet om en regning for 
alle. I årene som har gått etter at NVE tok opp spørsmålet om en felles regning for nettleie og 
strøm har det skjedd mye på mange områder. 
 
Det viktigste er kanskje at vi nå innfører et tydelig skille mellom nett og kraftomsetning på alle 
måter. Både gjennom selskapsmessig og funksjonelt skille i konsernene og gjennom en 
tydelig og adskilt identitet mellom de samme selskapene. Det kan da virke litt merkelig at de 
da skal ha en felles faktura.  
 
I tillegg har kundens fakturahåndtering forandret seg betydelig i løpet av få år. De fleste har i 
dag enten automatisk eller svært enkel håndtering av fakturaene i nettbanken.   
 
Stengerett og pliktleveranser er omtalt i notatet til KPMG, men hvordan det bør organiseres 
framover er fortsatt helt uavklart. Vi oppfordrer RME til å utrede også dette nærmere. Naturlig 
nok vil dette til dels avhenge av hvordan det går med videre innføring av en regning. 

 
Vi stiller selvfølgelig gjerne opp i et møte for å utdype våre kommentarer. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Cecilie Bjelland  
Direktør          
Samfunnsbedriftene Energi         

 


