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Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv., forskrift om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer, og forskrift om elsertifikater. 
 

Høringsuttalelse fra Nelfo 
 
Nelfo viser til RMEs høringsdokument nr. 3/2020 som inneholder er rekke forslag til 
endringer i flere forskrifter. I det nedenstående gir vi våre kommentarer til endrings-
forslagene. 
 
Kommentarer til foreslåtte endringer i avregningsforskriften 
 
Adgang til elektrisitetsmåler 
RME foreslår et nytt ledd i § 3-1 som gjør det klart at sluttbruker plikter å gi nettselskapet 
adgang til elektrisitetsmåleren. Adgang til måler er åpenbart nødvendig, ikke bare for å 
registrere måleverdier (på ikke fjernavleste målere), men også for å gjennomføre 
nødvendig tilsyn og vedlikehold. Vedlikehold og utskiftinger vil i enkelte tilfeller være 
nødvendig for å kunne ivareta elsikkerheten, samt opprettholde nødvendig leverings-
kvalitet og leveringssikkerhet i nettet. 

Ettersom avregningsforskriften tydelig presiserer at nettselskapene har ansvar for alle 
elektrisitetsmålere og måleverdier i sitt område, vurderer vi det som hensiktsmessig at 
den samme forskriften presiserer sluttkundenes plikt til å gi nettselskapet adgang til 
måleren. Nelfo støtter derfor endringsforslaget. 
 
Kontroll av måleverdier 
RME foreslår en endring i forskriftens § 3-3 som presiserer at nettselskapet har en plikt til 
å kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. Målet med endringen er å presisere 
nettselskapets plikter, noe som igjen kan bidra til en mest mulig korrekt avregning av 
nettkunder uten kommunikasjonsenhet i måler. Nelfo støtter denne endringen. 
 
Beregning av forskudd 
RME foreslår nye bestemmelser i § 7-1b som regulerer hvordan kunder med forskudds-
fakturering skal avregnes. Det foreslås krav om bruk av historiske data fra Elhub for 
tilsvarende periode året før ved fastsettelse av forskuddsfakturert volum.  

mailto:rme@nve.no


 

 

Nelfo støtter endringen. En standardisert avregningsmetode for kunder med forskudds-
fakturering vil redusere risikoen for at kraftleverandører mer-fakturerer kunder med mål 
om å oppnå kreditt, samtidig som finansiell risiko i forbindelse med en eventuell konkurs 
av kraftleverandøren reduseres. 
 
Informasjon om energi- og klimatiltak 
I avregningsforskriften § 7-2 fremgår det at faktura for nettjenester skal inneholde Enovas 
telefonnummer til gratis telefontjeneste for rådgivning om energisparing og energi-
omlegging. Nelfo støtter RMEs forslag om å endre denne bestemmelsen slik at fakturaen 
for nettleie heller skal inneholde Enovas nettadresse for rådgivning om energi- og klima-
tiltak. 
 
Gjennomfakturering 
RME foreslår en rekke endringer og presiseringer i avregningsforskriftens bestemmelser 
vedrørende gjennomfakturering. 

Nelfo støtter forslaget om å inkludere USLA i gjennomfaktureringen, særlig ettersom 
utbetaling av USLA skal skje automatisk fra og med neste år. 

RME foreslår videre å endre ordlyden i forskriften slik at det fremkommer tydelig at nett-
selskap ikke har anledning til å knytte adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp 
mot andre krav, som for eksempel krav til gjennomfakturering av næringskunder. Nelfo 
støtter denne presiseringen, men ønsker likevel å gi en utvidet kommentar til 
håndteringen av likviditetsrisiko og kredittrisiko i forbindelse med gjennomfakturering. 

Nelfo mener det er gode grunner for RME til å se nærmere på avtalevilkår mellom 
nettselskap og kraftleverandører i forbindelse med gjennomfakturering. Nettselskapet har 
i dag anledning til å stille krav om sikkerhet for nettleien til kundene som gjennom-
faktureres. Videre opererer nettselskapene med betalingsfrister som innebærer at 
kraftleverandører må betale nettleien til nettselskapet før sluttbruker betaler kraft-
leverandør. For kraftleverandører medfører det store kostnader tilknyttet likviditet og 
kredittrisiko, og disse kostnadene vil måtte viderefaktureres til sluttbrukerne.  
 
Kraftleverandører må altså bære all finansiell risiko, mens nettselskapene ved en over-
gang til gjennomfakturering i praksis eliminerer den finansielle risikoen de tidligere hadde 
mot sluttbruker. Vi mener en slik fordeling av finansiell risiko er ubalansert til fordel for 
nettselskapet, og vi er redd konsekvensen av dette vil være økte kostnader for sluttbruker. 
Når RME i fremtiden skal legge regulatoriske føringer for en kundesentrisk markeds-
modell, herunder obligatorisk samfakturering, mener vi denne problemstillingen bør vies 
særlig oppmerksomhet. Vår oppfatning er at finansiell risiko bør fordeles på en slik måte 
at kostnadene for sluttbrukere minimeres. 
 
Nøytralitetsprogram 
Fra og med neste år vil energilovens krav om selskapsmessig skille for alle nettselskap tre 
i kraft. Dette innebærer at avregningsforskriftens krav om nøytralitetsprogram for nett-
selskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter i praksis vil gjelde for alle nett-
selskap. 

 



 

 

Nelfo mener nøytralitetsprogrammet er med på å sikre økt grad av nøytral opptreden 
blant nettselskapene.  Vi er positive til endringer i avregningsforskriften som gjør det 
lettere å forstå kravene til nøytralitetsprogram, men vi er kritiske til de forslag som vil 
lempe på gjeldene krav.  

RME foreslår å fjerne dagens bestemmelse som tilsier at arbeidstakere som er ansatt i 
nettselskapet skal skriftlig forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og 
sluttbrukere. Krav om at konsekvensene av brudd skal tydeliggjøres for de ansatte foreslås 
også fjernet. RMEs begrunnelse er at tilsyn og sanksjoner rettes mot nettselskapet som 
juridisk enhet og ikke enkeltpersoner i nettselskapet. Nelfo anbefaler at disse 
bestemmelsene beholdes. For at et nettselskap skal opptre nøytralt, er det helt avgjørende 
at alle ansatte er kjent med krav til nøytralitet. Hvis bestemmelsene fjernes vil det øke 
sjansen for at ansatte i nettselskap ikke får kunnskap om nøytralitetsregelverket, noe som 
igjen øker risikoen for konkurransehemmende adferd. Vi er enige i at RMEs tilsyn og 
sanksjoner skal rettes mot nettselskapet, men et av RMEs tilsynspunkter bør være å 
kontrollere at alle ansatte er kjent med kravene. Dersom alle ansatte har underskrevet en 
forpliktelse om nøytral opptreden, vil en slik kontroll være enkel å gjennomføre. 
 
Overtredelsesgebyr 
Nelfo støtter de foreslåtte tilføyelser i avregningsforskriften § 9-1c, slik at RME kan ilegge 
overtredelsesgebyr på brudd på nye eller endrede plikter for aktørene. 
 
 
Kommentarer til foreslåtte endringer i kontrollforskriften og 
elsertifikatforskriften 
 
Kontrollforskriften: Tariff for ikke fjernavleste målere 
Utrullingen av AMS har utløst en rekke negative reaksjoner blant forbrukerne, og nett-
selskapenes ulike håndtering av kundenes utfordringer har vært gjenstand for både 
offentlig debatt og frustrasjon hos mange enkeltkunder. Nelfo er derfor positive til en 
større grad av regulering av måling og avregning av kunder uten fjernavleste målere. Det 
kan øke forutsigbarheten og således dempe konfliktnivået mellom nettselskap og slutt-
kunder. 

Vi støtter derfor forslaget til en ny bestemmelse om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier 
i kontrollforskriften. Mange kunder har et inntrykk av at nettselskapene fastsetter tariff 
for ikke-fjernavleste kunder for høyt, med mål om at kundene skal bli motivert til å bytte 
til AMS. For å øke graden av transparens og forutsigbarhet, både for kunder og nett-
selskap, er Nelfo positive til forslaget om en standard tariff på 1500 kr per år. Det sender 
også et viktig signal til nettselskapene om å søke å begrense kostnadene knyttet til 
kontrollavlesning. 
 



 

 

 

Flytting av bestemmelse fra forskrift om elsertifikater til avregnings-
forskriften 
Nelfo støtter RMEs forslag til overføring og presisering av bestemmelser om informasjon 
til sluttbrukere, tilsynsbestemmelser og hjemmelsgrunnlag fra forskrift om elsertifikater 
til avregningsforskriften. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Nelfo 

 

Tore Strandskog 
Direktør næringspolitikk 
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