
Vedlegg 2b 

 

Forslag til finansieringsmodell på sonenivå 

I tabellen nedenfor gir vi en mer detaljert fremstilling av de betingelser som bør gjelde for at 

tilbyderne som deltar i forbruket av en sylinder får ansvar for å erstatte de verdiene de forbruker, og 

dermed at reinvesteringer sikres underveis i sylindernes levetid og gjenværende tilbydere forsikres 

mot urimelig kredittrisiko over en høyst usikker tidsperiode.  

I praksis kan ordningen gjøres langt enklere enn det tabellen gir inntrykk av. Dette ved at 

garantien/sikkerhetsstillelsen tilbyderne må stille med i utgangspunktet tar høyde for variasjonene i 

deltakernes økonomiske ansvar som beskrevet i tabellen, slik at det ikke er nødvendig å involvere 

garantistiller/banken i å endre garantiens pålydende ved hver omkodingssituasjon. Det sentrale 

elementet i modellen er at man ved hver inntreden og hver omkoding sørger for å etablere 

tilstrekkelige forpliktelser til å sikre finansieringen av reinvesteringskostnaden. 

 

Ved inntreden i 

sonen, uavhengig av 

hvilket 

omkodingsnivå som 

gjelder 

 Garanti tilstrekkelig for dekning av 1/n av antatt reinvesteringskostnad ved 

sylinderbytte (der n er opprinnelig antall omkodingsnivåer i eksisterende sylinder - 

eller før første sylinderbytte i grønn sone, antall gjenværende nivåer ved det 

tidspunkt felles sonenøkkelordning operasjonelt trådte i kraft), for situasjoner der 

ansvar kan plasseres. Garantien vil alternativt dekke andel iht. valgt 

kostnadsfordelingsprinsipp av 1/n av antatt reinvesteringskostnad (n som foran) i 

tilfelle ansvar for omkoding/utskifting ikke kan plasseres. 

Ved hver omkoding   Hver tilbyder betaler
1
 sin andel av arbeidskost mv. for omkodingen iht. valgt 

kostnadsfordelingsprinsipp når ansvar ikke kan plasseres, eller i sin helhet av den 

ansvarlige når ansvar kan plasseres. Dette gjelder uavhengig av om man blir med 

videre eller ikke.  

 Ansvarlig hvis ansvar kan plasseres og vedkommende trekker seg ut: 1/n (n som 

foran) av antatt reinvesteringskostnad innbetales til ordningen. 

 Ansvarlig hvis ansvar kan plasseres og vedkommende blir med videre: Garantien fra 

forrige omkodingsnivå fornyes for å dekke ansvar på neste omkodingsnivå og 1/n av 

reinvesteringskostnad innbetales eller legges til garantien
2
. 

 Ikke-ansvarlig(e) hvis ansvar kan plasseres og vedkommende blir med videre: 

Garantien fra forrige omkodingsnivå fornyes/videreføres for å dekke ansvar på neste 

omkodingsnivå. 

 Ikke-ansvarlig(e) som trekker seg ut når ansvar kan plasseres: Innbetaler til 

ordningen, i samsvar med valgt kostnadsfordelingsprinsipp og vedkommendes 

deltagelse og ansvar frem til og med omkodingssituasjonen.  

                                                           
1
 Alternativt trekkes det på garantien. Gjelder alle tilfeller med innbetaling.  

2
 I praksis bør garantien i utgangspunktet ta høyde for slike fornyelser/justeringer, slik at endringene i 

garantiansvaret ikke krever videre oppfølging / utgjør en administrativ merbelastning.  



 For tilbydere som blir med videre når ansvar ikke er avklart: Garantiene fra forrige 

omkodingsnivå fornyes/videreføres samt økes med tilbydernes respektive andel av 

1/n av antatt reinvesteringskostnad i henhold til valgt kostnadsfordelingsprinsipp.  

 Tilbydere som trekker seg ut når ansvar ikke er avklart: Innbetaler til ordningen, i 

samsvar med valgt kostnadsfordelingsprinsipp og vedkommendes deltagelse og 

ansvar for tidligere omkodingssituasjoner der ansvar er avklart, mens x/n av 

garantien blir stående til dekning av potensielt ansvar for omkodingssituasjoner der 

ansvar ikke er avklart (x=antall ikke-avklarte omkodingssituasjoner).  

Ved uttreden fra 

sonen utenom 

omkodings-

/utskiftingssituasjon 

 Vedkommende tilbyders avklarte forpliktelser innbetales til ordningen. Garantien 

slettes med unntak av den delen av garantien som skal dekke tilbyderens gjenstående 

ansvar for potensielt inntil x/n av reinvesteringskostnaden og som blir stående inntil 

ansvarsplasseringen for de aktuelle omkodingssituasjonene er avklart.  

Ved reinvestering 

(utskiftingssituasjon) 

 Ansvarsavklaring/-plassering og tilhørende betalings-/garantiforpliktelser knyttet til 

den omkodingssituasjonen som til sist har utløst utskiftingsbehovet, følger 

prinsippene som «Ved hver omkoding» ovenfor. 

 Reinvesteringskostnaden finansieres gjennom innbetalte midler og evt. realisering 

av garantier i henhold til valgt kostnadsfordelingsprinsipp og tilbydernes deltagelse 

og ansvar frem til og med utskiftingssituasjonen, jf. ansvar/forpliktelser som 

beskrevet ovenfor ved inntreden, uttreden og omkoding.  

 Den enkelte tilbyder som blir med videre, tar med eventuelt gjenstående del av sin 

garanti til deltagelse i første kodenivå i ny sylinder.  

 For at innbetalte midler og stående garantier skal dekker reinvesteringskostnaden i 

tilfelle underestimering e.l., må det gjøres et påslag i innbetalingene/garantiene 

underveis, f.eks. som en ekstra avgift som innbetales ved hver omkoding og iht. 

ansvarsplassering, dersom garantien ikke i utgangspunktet ikke tar høyde for dette.  

Første kodenivå i ny 

sylinder 

 Garantistillelse som «Ved inntreden i sonen» øverst i tabellen.   

 

 


