
From: Odd Refsdal <or@vevig.no> 
Sent: fredag 9. september 2022 14.57 
To: RME 
Subject: 202118362  - Høring for midlertidig endring av MAF § 2-1 - Høringssvar fra 

Vevig 
 
Vevig er i hovedsak enig i forslaget til midlertidig endring av forskriften for å hindre at kunder med 
betalingsproblemer betaler en høyere pris enn nødvendig. 
 
Vi har følgene kommentarer til forslaget: 

 
Incitamentet til å velge strømleverandør blir borte. 
Med den foreslåtte endringen vil incitamentet til å velge seg kraftleverandør bli borte i den 
perioden forskriftsendringen varer. Det er ikke sikkert det har stor betydning, men for noen 
kunder kan leveringsplikt være et attraktivt alternativ til å orientere seg blant kraftleverandører 
med varierende grad av ryddig prispolitikk. For fortsatt å ha et visst incitament til å velge seg 
kraftleverandør kunne et alternativ være å sette et øvre tak på påslag etter 6 uker (f.eks. 7 øre + 
mva). I så fall kan regimet med informasjon til nettkunder på leveringsplikt videreføres slik det er 
i dag (se eget punkt om dette)  
 
Informasjon til nettkunder om leveringsplikt 
I §8-1 Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt står følgende:  
Ved leveringsstart for leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 skal 
nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for 
leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i 
området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles 
skriftlig i form av et brev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av 
Reguleringsmyndigheten for energi. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi 
sluttbruker den informasjon som nevnes i annet punktum, i form av et påminnelsesbrev som skal 
utformes i henhold til mal utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi. 
I høringsforslaget er det ikke foreslått endring i § 8-1. Forskriften krever at informasjonen skal 
baseres på maler utarbeidet av RME. Hvordan er det tenkt at dette skal løses? Vil det bli 
utarbeidet nye maler eller skal dette forskriftspunktet også endres?   
 

Vi er ellers opptatt av bransjens omdømme. RME forvalter en forskrift som pålegger nettselskapene å 
øke prisen etter 6 uker (Etter de første seks ukene skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes 
leveringsplikt etter forskriften utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær 
kraftleveringsavtale). Media framstiller påslaget (og kanskje i særdeleshet når Forbrukerrådet 
v/Blyverket uttaler seg) som økte inntekter til nettselskapet og i tillegg karakteriserer dette som 
grådighet. Vi mener RME, som forvalter av forskriften som regulerer dette, må på banen og sørge for 
at slik feilinformasjon ikke får stå uimotsagt. Eksempel: https://www.vg.no/nyheter/i/a7XL47/vil-ha-
nettselskapene-til-aa-ta-lavere-pris-for-pliktstroemmen . I denne artikkelen står «For nå foreslår NVE 
å tvinge nettselskaper til å redusere prisen på pliktstrøm». Dette er å snu saken på hodet. Det som i 
realiteten skjer er at forslaget til forskriftsendring fjerner pålegget om å ta en høyere pris etter 6 
uker. RME har her en rolle for at dette skal bli korrekt framstilt og derved bidra til et bedre 
omdømme i en tid når dette er sårt tiltrengt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Odd Refsdal 
Seniorrådgiver 
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