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Høringssvar - utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Energi Norge viser til høringsbrev fra Likestillings- og inkluderingsdepartementet av 28. februar i år.

Generelle kommentarer

Energi Norge representerer store og små produksjons-, nett- og kraftsalgsselskaper i Norge. Vi støtter

departementets intensjon med å tydeliggjøre informasjon om priser og betalingsbetingelser til kundene.

Vi har imidlertid en del kommentarer og forslag til endringer i departementets forslag til § 18
Definisjoner, og § 19 Prisopplysninger ved avregning og krav om forskuddsbetaling.

Felles forståelse og definisjon av begreper bidrar til et velfungerende strømmarked. De fleste begreper

som beskriver tjenester og produkter som leveres av bransjen, er definert gjennom Energiloven med

forskrifter. "A konto " er et begrep som for strømregninger stammer fra tiden før strømmarkedet ble

åpnet og som vi derfor foreslår bør utgå som begrep i forhold til betalingsbetingelser i strømmarkedet.

Bakgrunnen for dette forklares i kommentarene til utkast til § 18 og § 19 i forskriften.

Kommentarer til § 18

I forslag til § 18 i utkastet til forskrift foreslår departementet en definisjon av nettleie og strømpris. Vi er

enig i at definisjon av begrepene er viktig, men det finnes allerede definisjoner av begrepene. Blant

annet i NVE's forskrifter og kommunikasjon omkring de samme produktene nettleie og strøm. Videre så

er strømpris også definert i forbindelse med regler for markedsføring av strømpris og pris rapportering.

Blant annet fremgår det at fastleddet skal inngå i prisen for gitte forbruksstørrelser. ( Ref også

høringsbrevet ). Vi anbefaler at begrepsbruken blir konsistent med tilstøtende regelverk i Energiloven.

Nettleien som husholdningskunden og mindre næringskunder betaler er summen av fastledd i kr pr år

og variabelt ledd oppgitt i øre/kWh og fastsettes iht NVEs forskrift om økonomisk og teknisk

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Vi mener derfor det kan være villedende

å definere begrepet slik som foreslått i utkast til § 18. Kunden får etter forslaget til definisjon inntrykk at

nettleien dekkes gjennom det variable leddet. Dette er feil og er ikke i tråd med NVEs forskrift.

Bakgrunnen for det kan forklares. Bare en mindre andel av nettkostnadene er variable.

Kapitalkostnadene i nettet , utgiftene til drift og beredskap i nettet påvirkes i liten grad av kundens bruk

av nettet. Nettkostnadene er derfor for en stor del faste ( ca 85 ). Når nettleien faktureres som et

fast beløp og et variabelt beløp, avspeiler det noe av et reelt kostnadsbilde, dog slik at effektiv

energibruk skal lønne seg. Videre så ligger det et fordelingspolitisk ønske om utjevning mellom store og

små forbrukere bak fordelingen av kostnadene på fastledd og variabelt ledd i nettleien. Forslag til

definisjon av nettleie og kraftpris i § 18 bør derfor endres og vi foreslår:

a) nettleie: Nettleien består av et fastledd i kr pr år og den pris per kWh den nceringsdrivende
krever for transporten av kraft gjennom nettet .frem til forbruker
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b) kraftpris: Kraftprisen er den pris per kWh den næringsdrivende krever for salg av elektrisk
kraft inklusive fastbeløp utregnet på årsforbruk på 10000 kWh, 20000 kWh og 30000 kWh.

Kommentarer til § 19

Forskuddsbetaling eller betaling etter beregnet forbruk og pris bidrar til symmetri i betalingskjeden.
Selskapenes innkjøp av strøm betales løpende innenfor 8 dagers frist i markedsplassen, og en god
symmetri mot kundens innbetaling reduserer rentekostnadene i kjeden. I tillegg stiller kraftselskapene
sikkerhet for sine kjøp i markedet. Kravet fra kraftbørsen til strømselskapene om finansiell sikkerhet for
strømkjøpet er ufravikelig og vesentlig for tilliten i markedet. Størrelsen på kapitalkravet varierer med
kraftprisen og omsetningens størrelse og er en terskel for å operere i markedet.

Begrepet forskudd bør etter vårt syn defineres slik at det skiller mellom balanserte betalingsavtaler som
er innenfor det vi ovenfor benevner symmetri mellom kundenes og strømselskapets
betalingsforpliktelser. Når faktureringen er basert på beregnet forbruk og pris med forfall midt i
perioden, har kraft- og eller nettleverandøren gitt kreditt etter beregnet forbruk og pris for tiden frem til
kundens betaling, mens kunden betaler forskudd for siste del av perioden.

Betaling etter beregnet forbruk:

Balanserte betalingsbetingelser basert på beregnet forbruk slik som beskrevet over, bør derfor skilles fra
begrepet forskuddsbetaling. Vi foreslår i stedet at dette benevnes: "Betaling etter beregnet forbruk med
forfall midt i leveringsperioden". Videre foreslår vi at begrepet "beregnet forbruk"skal brukes i
prisinformasjon generelt og på fakturaen".

Forskuddsbetaling:

Betalingen skjer før midten av leveringsperioden basert på beregnet forbruk og pris. Begrepet
forskuddsbetaling skal fremgå tydelig av prisinformasjonen generelt og på fakturaen.

Energi Norge ser at forskuddsbetaling for større kraftmengder som følge av lange faktureringsperioder
kan påføre forbrukeren en økonomisk risiko. Innføring av AMS ( Avanserte måle og styringssystemer )
som forventes startet så snart NVEs forskrift for dette foreligger i slutten av juni 2011, vil legge
grunnlaget for at hyppigere avregning , f eks månedsfaktura kan skje på en enkel måte. Dette vil bidra
til at kundens risiko ved forskuddsfakturering avgrenses vesentlig.

Oppsummering
Energi Norge håper at våre innspill kan bidra til en tydelig begrepsbruk og velfungerende strømmarked.
Vårt forslag om å fjerne begrepet "akonto" og erstatte det med begrep som beskriver produktenes
egenart mener vi vil være et bidrag til det. Videre ber vi om at tjenesten nettleie og produktet strøm
defineres slik at prisinformasjonen til kunden omfatter alle kostnadene for leveranse av tjenestene/
produktet. Vi er til disposisjon dersom det ønskes ytterligere oppfølging i saken. Kontaktperson er Ole
Haugen, oh ener inor e.no / tlf 90078138.

Vennlig hilsen
Energi Norge

Einar Westre
Direktør nett og marked 0 Hau en
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