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Høring: Midlertidig forlengelse av perioden med regulert påslag 
 
Det vises til RMEs høringsdokument nr. 1/22 om midlertidig forlengelse av perioden 
med regulert påslag på leveringspliktig kraftleveranse. Forslaget går ut på at 
begrensningen i påslaget som normalt bare gjelder de første seks ukene, skal gjelde for 
alle kunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse frem til 1. juli 2023. 
 

Hovedbudskap 
 
Energi Norge har forståelse for at RME/myndighetene ønsker å begrense kostnadene til 
kunder på leveringsplikt. Påslaget i dag, etter de seks første ukene, er for de fleste 
nettselskap betydelig høyere enn det regulerte påslaget de første seks ukene som er 
maksimalt 5 øre per kWh eksklusive avgifter. Dette er gjort etter oppfordring fra de 
samme myndigheter for å gi kundene et incitament til å finne en strømleverandør. 
 
Det er per i dag ca. 66 000 kunder på leveringsplikt ifølge Elhub. Svært mange av disse 
kundene er kunder som av ulike årsaker har havnet på leveringsplikt og som vil lett 
kunne finne seg en strømleverandør. De resterende er kunder med betalingsproblemer 
som vanskelig vil få avtale med en strømleverandør uten en form for sikkerhet. 
 
Energi Norge mener det blir feil å regulere ned påslaget for hele denne gruppen. Siden 
de fleste/alle nettselskap ikke tar månedsbeløp for selve kraftleveransen, vil 
leveringspliktig strøm med maks 5 øre per kWh i påslag være en gunstigere avtale for 
kunden enn hva mange strømleverandører kan tilby nå, gitt de betydelige 
likviditetskostnadene for innkjøp av kraft av og ubalansekostnadene som er i 
kraftmarkedet nå. Denne kostnaden ønsker RME nå å overføre til nettselskapene. Ved 
en eventuell konkurs hos en strømleverandør, vil det for mange kunder bli lønnsomt å 
forbli på leveringsplikt, med betydelige utfordringer for nettselskapene likviditetsmessig. 
 
Alternativ løsning 

Som nevnt ovenfor, anslås gruppen av kunder med betalingsproblemer til å være 
begrenset i forhold til antall kunder på leveringsplikt. Svært mange av disse kundene får 
i dag bistand fra NAV. NAV kan løse dette på to måter: enten ved å gi kundene en 
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garanti slik at kundene fritt kan velge en strømleverandør, alternativt kan NAV tegne en 
avtale med en eller flere strømleverandører for leveranse til disse kundene. Med 
lav/ingen motpartsrisiko er det grunn til å tro at NAV vil kunne få en relativt gunstig 
avtale på vegne av disse kundene. Resterende kunder bør fortsatt ha ett høyere påslag 
for å ha et incitament til å finne seg en leverandør. 

Avslutningsvis 

Den foreslåtte begrensningen griper direkte inn i konkurransen i sluttbrukermarkedet, og 
vil for mange kunder gjøre det mer lønnsomt å være på leveringsplikt. Kunder kan derfor 
si opp avtalen med strømleverandøren for å "spare" penger ved å være på 
leveringsplikt. Går en eller flere strømleverandører konkurs, vil det ikke være lønnsomt 
for en strømleverandør å overta porteføljen hvis de må konkurrere mot leveringspliktig 
strøm. Satt på spissen, kan dette være første steget mot å overføre strømleveransene til 
nettselskapene. 

Energi Norge har forståelse for at myndighetene ønsker å begrense kostnadene for 
kundene i dagens volatile marked. Skal påslaget reguleres etter de seks første ukene, 
må påslaget settes betydelig over 5 øre per kWh. 
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