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Kraftprisene har vært unormalt høye det siste året og det er forventet at
de høye prisene skal vedvare gjennom vinteren 2022/2023. Dette øker
risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine
kraftleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Vi foreslår
en midlertidig endring av forskrift om kraftomsetning og nettjenester §
2-1a, for at kunder på leveringspliktig kraftleveranse ikke får høyere
regninger enn nødvendig. 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.
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Forord
På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sender Reguleringsmyndigheten for
energi (RME) forslag til endring i FOR-1999-03-11-301, forskrift om måling, avregning,
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (forskrift
om kraftomsetning og nettjenester) på høring. Formålet med endringen er å
midlertidig regulere prispåslaget nettselskap kan kreve for leveringspliktig
kraftleveranse. Endrede krav kommer som et tiltak for å legge til rette for at kunder på
leveringspliktig kraftleveranse med betalingsproblemer ikke får høyere regninger enn
nødvendig i en periode med høye strømpriser.
Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes til RME senest 30. september 2022.
Elektronisk oversendelse merket 202118362 til rme@nve.no foretrekkes. Vi gjør
oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige og publiseres.
Etter høringsfristen vil RME vurdere de innkomne høringsuttalelsene og vurdere
eventuelle endringer i forslaget som vil bli sendt til OED for endelig vedtak. Det tas
sikte på at en eventuell endring vil tre i kraft straks.

Oslo, 19.08.2022

Tore Langset

Torfinn Stulen Jonassen

Direktør

Seksjonssjef

Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi
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1 Bakgrunnen for forslaget
Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør.
Dette er gjort for at sluttbrukeren ikke skal miste strømmen, for eksempel ved flytting,
dersom kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm (for eksempel ved konkurs)
eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter
leveransen. Dette omtales som leveringspliktig kraftleveranse.
Prising av leveringspliktig kraftleveranse er hjemlet i forskrift om måling, avregning,
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (forskrift
om kraftomsetning og nettjenester) § 2-1a. Prisen nettselskapet kan fakturere for
leveringspliktig kraft er regulert de første seks ukene av leveransen og er i forskrift om
kraftomsetning og nettjenester § 2-1a satt til områdepris på Nord Pool Spot pluss
maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Formålet med å regulere prisen
de seks første ukene er å sikre sluttbruker kraftleveranse til en rimelig pris, mens de får
mulighet til å velge en ny kraftleverandør. 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.
Nettselskapene står fritt til å ta hvilken pris de ønsker, som kan bety høye påslag.
Kraftprisene har vært unormalt høye det siste året, og det er forventet at de høye
prisene vil vedvare gjennom vinteren 2022/23 1. Høye priser skaper risiko for at flere
kunder blir sagt opp av sine kraftleverandører på grunn av betalingsproblemer og
havner på leveringspliktig kraftleveranse. For kunder med betalingsproblemer kan det
være vanskelig å inngå en ordinær strømavtale. For å legge til rette for at kunder på
leveringspliktig kraftleveranse med betalingsproblemer ikke blir sittende med høyere
regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser, legges det frem en
midlertidig endring av forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a. Forslaget
går ut på at begrensningen i påslaget som normalt bare gjelder de første seks ukene,
skal gjelde helt frem til 1. juli 2023. I perioden fra endringen trer i kraft frem til 1. juli
2023 vil prisen være lik områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i
påslag eksklusive avgifter. Endringen vil sikre at høye prispåslag for leveringspliktig
kraftleveranse ikke legges på toppen av de forventede høye strømprisene.
Den midlertidige endringen skal gjelde for alle sluttbrukere som er på leveringspliktig
kraftleveranse, uavhengig av hvor lenge de har vært på ordningen. Dette gjøres for å
beskytte alle kunder som er sårbare for betalingsproblemer.
OED har for øvrig gitt RME i oppdrag å evaluere dagens innretning av leveringspliktig
kraftleveranse og vurdere ny innretning av ordningen som kan være klar til neste
sommer.

Terminprisene med handelsslutt 02.06.22 viser at terminprisene for 3. kvartal 2022 er 1065
kr/MWh, for fjerde kvartal 2022 1278 kr/MWh, første kvartal 2023 1357 kr/MWh og andre kvartal
2023 775 kr/MWh. Merk at terminprisene ikke reflektere hva de reelle områdeprisene vil bli,
men er indikatorer på markedets forventninger til fremtidige priser. Terminprisene gjelder for
det nordiske markedet, variasjoner i de norske elspotområdene (NO1-5) reflekteres derfor ikke.

1

5

2 Forslag og merknader
2.1 Forslag til forskriftsendring
I forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a gjøres følgende endring:
§ 2-1a nytt annet ledd skal lyde:
I perioden frem til 1. juli 2023 skal prisen for kraftleveranse til sluttbruker som
skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, settes lik
områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive
avgifter.

2.2 Forslag til ikrafttredelse og opphevelse
1. Forskriften trer i kraft straks.
2. Forskriften oppheves 1. juli 2023.

2.3 Merknader til forslaget
Bestemmelsen endres midlertidig for å sikre at sluttbrukere på leveringspliktig
kraftleveranse ikke betaler mer enn 5 øre per kWh i prispåslag eksklusive avgifter.
Endringen må sees i sammenheng med de høye strømprisene det siste året, og
forventinger til høye strømpriser gjennom vinteren 2022/23.
Begrensingen på 5 øre per kWh gjelder uavhengig av hvor lenge sluttbrukeren har
mottatt på leveringspliktig kraftleveranse.
Forslaget begrenser ikke sluttbrukerens muligheter til å inngå avtale med en
alminnelig kraftleverandør. Normalt vil de kunne få en bedre avtale blant de
kommersielle kraftleverandørene enn det de får av nettselskapet.
Fra og med 1. juli 2023 vil begrensningen på 5 øre per kWh ikke lengre gjelde for
kunder som har vært mer enn seks uker på leveringspliktig kraftleveranse.
RME mener EØS-regelverket ikke er til hinder for å midlertidig pålegge en begrensning
i påslag for alle sluttbrukere på leveringspliktig kraftleveranse, da endringen ikke
hindrer fritt valg av kraftleverandør.

3 Økonomiske og administrative
konsekvenser
3.1 Nettselskapene
Nettselskapene håndterer sluttbrukere på leveringspliktig kraftleveranse innenfor
RME sin økonomiske regulering av nettselskapene. Salgsinntekter for leveringspliktig
kraft minus kraftkjøpskostnad føres som inntekt innenfor inntektsrammen. Det betyr
at netto gevinst for strømsalget marginalt reduserer nettleien. Nettogevinsten vil
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reduseres noe med den foreslåtte endringen i forskrift om kraftomsetning og
nettjenester § 2-1 a, ettersom salgsinntektene med den foreslåtte prisreguleringen går
ned. Dette kan gi høyere nettleie, men da endringen er midlertidig anslår vi at
endringen er minimale.
Kostnader som nettselskapene har ved administrasjon av sluttbrukere som mottar
leveringspliktig kraftleveranse føres som kostnader innunder inntektsrammen, og
fører til marginalt høyere nettleie. Kostnadene til administrasjon av ordningen for
nettselskapene er ikke særskilt rapportert til RME. Vi har derfor ikke konkret
informasjon om hvor store disse kostnadene er, men vår vurdering er at de ikke er
særlig store. De administrative kostnadene vil ikke øke med de eksisterende kundene
på leveringspliktig kraftleveranse, men kan øke noe dersom mange nye kunder havner
på leveringspliktig kraftleveranse.
Den praktiske gjennomføringen av endringen hos nettselskapene kan i hovedsak
gjøres ved å endre parameteren(e) for prisene i selskapenes kundesystemer, og vil skje
relativt automatisk. Prosessen vil derfor være lite tidkrevende. Så lenge endringen
gjennomføres for en definert periode med en gitt pris, vil nettselskapene legge inn nye
parametere i systemene sine som sørger for at sluttbrukerne faktureres til riktig pris.
Det kan imidlertid tenkes at nettselskap med mindre automatiserte prosesser kan få
noe manuelt merarbeid med en slik omlegging.
Etter den måten nettselskapene er regulert økonomisk, vil ikke endringene ha
betydning for nettselskapenes samlede resultat.
Enkeltselskaper som har en relativt stor økning i antall sluttbrukere på
leveringspliktordningen og som har relativt lite effektiv ressursbruk, vil få et svekket
økonomisk resultat. RME vurderer at de økonomiske virkningene er minimale, fordi
forskriftsendringen er midlertidig og kostnadene for å gjennomføre endringene er
små.

3.2 Sluttbrukere
3.2.1 Omfang
I utgangen av juni 2022 var det 56 503 husholdningskunder på leveringspliktig
kraftleveranse. Av disse har 14 prosent vært på leveringspliktordningen under seks
uker, og mottar leveringspliktig kraftleveranse med regulert prispåslag.
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14 %

Mindre enn 6 uker
26 %

60 %

Mellom 6 uker og 6 måneder
Mer enn 6 måneder

Figur 1 viser andelene av husholdningskunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse etter tidsperioden de
har vært på ordningen.

22 434 næringskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse ved utgangen av juni
2022. 23 prosent av disse hadde vært på leveringspliktordningen under seks uker.
Tilsvarende som for husholdningskunder vil majoriteten allerede motta et høyere
prispåslag enn 5 øre/kWh fra nettselskapet på den leveringspliktige kraftleveransen.

23 %
43 %

Mindre enn 6 uker
Mellom 6 uker og 6 måneder
Mer enn 6 måneder

34 %

Figur 2 viser andelene av næringskunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse etter tidsperioden de har
vært på ordningen.

3.2.2 Kostnadsberegninger
Den foreslåtte endringen i forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a vil gi
lavere kostnader for de kundene hvor prispåslaget nedjusteres. Kostnadsreduksjonen
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avhenger av prisen nettselskapet deres setter for leveringspliktig kraftleveranse etter
seks uker i dag.
Etter de første ukene setter nettselskapene forskjellige tariffer for leveringspliktig
kraftleveranse. Påslagene varierer fra 0,4 til 25 øre, men de fleste ligger rundt 10-15
øre. Besparelsene for kundene vil derfor variere, avhengig av hvilket nettselskap de er
tilknyttet.
RME har gjort beregninger for kostnadsbesparelsen basert på to scenarioer: et høyt
scenario med prispåslag lik 20 øre/kWh, og et scenario med lavere påslag på 10
øre/kWh. Påslagene er ekskludert mva. Kostnadsbesparelsene er beregnet for en
sluttbruker med gjennomsnittlig årlig forbruk på 16 000 kWh. Sluttbrukere på det høye
scenarioet sparer 2400 kr i påslagskostnader i løpet av ett år, og 800 kr i det lave
scenarioet.

Høyt scenario

Lavt scenario

Høyt scenario

Lavt scenario

Årsforbruk

Kostnad for
påslag lik 5
øre/kWh eksl. mva

Kostnad for
påslag lik 20
øre/kWh eksl. mva

Kostnad for
påslag lik 10
øre/kWh eksl. mva

Kostnadsbesparelse

Kostnadsbesparelse

kWh

KR

KR

KR

KR

KR

16000

800

3200

1600

2400

800

Tabell 1 viser kostnadsestimat for en sluttbruker med et årsforbruk på 16000 kWh.

Som diskutert under kapittel 3.1, kan den foreslåtte endringen i § 2-1a øke nettleien,
på grunn av nettselskapenes tap av salgsinntekter og et økt antall kunder på
leveringspliktordningen. En økning i nettleien vil treffe alle sluttbrukere i nettområdet,
og fordeles derfor utover på et større antall kunder enn de som mottar leveringspliktig
kraftleveranse. Per kunde vil økningen i nettleie være minimal.
Den forelagte endringen hindrer ikke sluttkunder å velge seg en kraftleverandør, men
mange sluttbrukere kjenner ikke til muligheten for å finne en kraftleverandør eller
forskjellen på kraftleveranse fra nettselskapet eller kraftleverandør. RME anbefaler
tydelig varsling fra nettselskapene til de aktuelle kundene når prispåslaget på
leveringspliktig kraft øker fra 1. juli 2023. RME ser det som en negativ konsekvens
dersom et økt antall sluttbrukere forblir på leveringspliktig kraftleveranse.
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4 Forslag til endring i forskrift om
kraftomsetning og nettjenester
Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester
og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.
Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] med hjemmel i lov 29. juni
1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av
energi m.m. (energiloven) § 10-6.

I
I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. gjøres følgende endring:
§ 2-1a nytt annet ledd skal lyde:
I perioden frem til 1. juli 2023 skal prisen for kraftleveranse til sluttbruker som
skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, settes lik
områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive
avgifter.
II
1. Forskriften trer i kraft straks.
2. Forskriften oppheves 1. juli 2023.
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