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Lede sitt  innspill  til  «Forslag om forlengelse av strømstøtteordningen
for husholdninger»

Lede takker for anledningen til  å  gi innspill.

Den siste tiden har strømprisene i prisområdene N01, N02 og N05 vært uvanlig høye. Strøm-
støtteordningen ble innført for  å  imøtekomme dette, og den er senere blitt videreutviklet. Nettsel-
skapene administrerer ordningen. Nå foreslår Olje- og energidepartementet  å  utvide ordningen
slik at den vil gjelde frem til og med mars  2023.

Lede er et av Norges største nettselskap, og vi forsyner over 200 000 sluttbrukere i Vestfold,
Viken (Svelvik) og Telemark (Grenlandsområdet og Hjartdal kommune). Fordi Lede har sluttbru-
kere i prisområdet  N02, så er vi et av nettselskapene som aktivt administrerer strømstøtteord-
ningen.

Lede har ingen merknader til at ordningen forlenges til og med mars  2023.

Olje- og energidepartementet ønsker også innspill som tar for seg økonomiske og administrative
konsekvenser. Lede velger  å  ha et generelt fokus.  Å  etablere strømstøtteordningen var utford—
rende og krevde mye ressurser fordi:

-  Den differensierer på kundegrupper, har forbruksterskler, m.m. Dette skapte mye kundedialog

og et behov for «datavask». Ikke all nødvendig informasjon eller retningslinjer var lett tilgjeng—
elig. Det hadde vært administrativt enklest hvis strømstøtteordningen håndterte sluttbrukerne

på en lik måte.

-  Nødvendige lKT-løsninger var og er ikke tilpasset ordningen.

' Tidsfristene var korte.

Dersom strømstøtteordningen videreføres slik den er pr dags dato, så vil det fortsatt kreve en del
ressurser hos nettselskapene som aktivt administrerer ordningen. Hvis det vedtas endringer som
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kompliserer ordningen, f.eks. ytterligere detaljering med hensyn til kundegrupper og forbruks-

terskler, så kan dette få større konsekvenser. Det er viktig at det ikke gjøres endringer som krever

manuell behandling, endringer i systemer og /  eller informasjon som nettselskapene ikke har lett

tilgjengelig. Det er vesentlig at strømstøtteordningen er lett å forstå og kommunisere slik at nett-

selskapene ikke påføres ekstraarbeid knyttet til økte kundehenvendelser og uklarheter mellom

aktørene i bransjen.

Å aktivt administrere strømstøtteordningen er en kostbar og ekstraordinær oppgave som ikke

inngår i nettselskapenes ordinære oppgavesett (eie, drifte og forvalte nettanlegg samt leverings-

plikt  /  monopolvirksomheten). Frem til nå har Lede brukt flere tusen timer på ordningen. Det er

imidlertid ikke alle nettselskap som påvirkes og får administrasjonskostnader. Kun prisområdene

NO1, N02 og N05 har hatt støtteutløsende strømpriser.

Lede mener at nettselskapene må kompenseres for ekstrakostnadene som en aktiv administra-

sjon av strømstøtteordningen medfører, på en måte som ikke påvirker nettselskapenes NVE-

effektivitet. Sluttbrukerne bør i minst mulig grad rammes. Under presenteres to alternativer:

1. Ekstrakostnadene kan dekkes direkte av RME ved at nettselskapene sender dem en faktura.

2. Ekstrakostnadene kan dekkes ved at de gjenspeiles direkte i inntektsrammene til selskapene

som faktisk utbetaler strømstøtte. ldag håndteres kostnadene for KSU-ordningen, KDS-ord-

ningen og FoU-finansieringsordningen på en slik måte. Tilnærmingen betyr at ekstrakostna-

dene holdes utenfor inntektsreguleringen sin sammenlignende effektivitetsanalyse. Effektivi-

tetsanalysen benyttes til å fastsette NVE-effektiviteten.

Alternativ 1 foretrekkes. Det sikrer at alle sluttbrukere forblir upåvirket av strømstøtteordningen

sine administrasjonskostnader.

Sverige har også etablert en strømstøtteordning. For å dekke de svenske nettselskapene sine

ekstrakostnader, så kompenseres nettselskapene gjennom et engangsbeløp pr berørte nettsel-

skap og et beløp pr berørte sluttbruker.

Ta kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

Lede AS

Inger Elisabeth Mortensen
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