Nettselskapenes økonomiske situasjon – Resultater fra undersøkelse uke 18-2020
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under
den pågående korona-pandemien. Vi har spurt om hvordan de opplever sin økonomiske situasjon akkurat
nå, og hvordan de forventer at den skal utvikle seg de neste fire ukene. I tillegg har vi spurt om de
forventer at innrapportering av økonomiske og tekniske data (eRapp), som brukes til å regulere inntektene
deres, blir forsinket og om de forventer å ha gjennomført splitting av kundedatabasene i løpet av året.
Undersøkelsen ble sendt ut til 109 nettselskaper fredag 24.4.2020. Når svarfristen gikk ut onsdag
29.4.2020 kl 17:00 hadde 94 selskaper svart. Spørsmålene om selskapenes økonomiske situasjon vil vi
sende ut annenhver uke mens konsekvensene av korona-pandemien kan ha vesentlig betydning for
nettselskapenes økonomi.
I dette dokumentet har vi gjengitt hovedfunnene i spørreundersøkelsen. I tillegg til dette har vi fått mange
skriftlige kommentarer til de ulike temaene. De selskapsspesifikke svarene og kommentarene er
konfidensielle.
Våre hovedinntrykk er:
•

De fleste av selskapene ser ut til å ha ganske god likviditet, men de gir uttrykk for at tror denne
blir noe svekket i løpet av de neste fire ukene. Noen få selskaper har gitt uttrykk for at likviditeten
er anstrengt, men at dette i hovedsak skyldes andre forhold en korona-pandemien.

•

De fleste nettselskapene ser ikke ut til å oppleve at en stor andel av kundene har vesentlig større
betalingsutfordringer enn tidligere, men de forventer at flere vil få det de neste fire ukene. Det er
noen få som opplever at kundenes betalingsutfordringer er vesentlig større enn normalt, men
relativt mange som mener at betalingsutfordringene er større enn normalt.

•

De fleste nettselskapene opplever at kraftleverandører som gjennomfakturerer nettleie, innbetaler
nettleien som normalt. Et par selskaper gir uttrykk for det motsatte. Det ser ut til å være noe større
usikkerhet knyttet til hvordan dette vil utvikle seg fremover enn hvordan utviklingen knyttet til de
andre temaene vil være.

•

De fleste gir uttrykk for at tap på fordringer er omtrent på samme nivå som tidligere, men det ser
ut til at de forventer at de skal øke de neste fire ukene.

•

De fleste gir uttrykk for at forbruk og/eller utfakturert nettleie hittil i år er omtrent som forventet
ved inngangen til året, men det er relativt mange som opplever det motsatte. De fleste av disse er
selskaper med mange fritidsboliger og/eller hvor virksomheter knyttet til turisme står for en
relativt stor del av forbruket. Det er også et av de største selskapene som gir uttrykk for en
vesentlig reduksjon.

•

De fleste nettselskapene vil levere eRapp omtrent på samme tid som i fjor, og de aller fleste er
ganske sikker på at de vil ha levert innen 1.8.2020. Et av selskapene har sagt at de er relativt sikre
på de ikke vil kunne levere eRapp innen 1.8.

•

Halvparten av selskapene har felles kundedatabase med konkurranseutsatt virksomhet. Av disse
47 selskapene oppgir 25 at det foreligger en konkret og tidfestet plan for splitting av databasen
Resten oppgir at det ikke foreligger en slik plan, eller at de ikke vet om det foreligger en slik plan.
20 selskaper oppgir at arbeidet ikke er påbegynt og ett selskap oppgir at det ikke vet om det er
påbegynt. 11 av selskapene oppgir at de ikke forventer å ha gjennomført splittingen i løpet av året
og 10 selskaper oppgir at de ikke vet om de vil klare det.
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