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Behov for statlig garantiordning for energikunder
Vi viser til innspill fra KS Bedrift Energi til Finansdepartementet 19. mars med forslag om en
tidsbestemt statlig garantiordning for å sikre fortsatt strømforsyning til kunder med utestående
betaling, uten at energiselskapene må ta en for stor økonomisk risiko. Samt brev fra
Fjernvarmeforeningen 24. mars angående samme tema. Norsk Bioenergiforening (Nobio) støtter
dette initiativet og ber om at også fjernvarmeforsyningen inkluderes i en slik garantiordning.
I likhet med strømforsyningen er fjernvarmeforsyningen definert som en samfunnskritisk
infrastruktur, hvor forsyningssikkerheten er grunnleggende. Våre medlemmer arbeider hver dag for
at forsyningen opprettholdes også i en tid med strenge smitteverntiltak på grunn av koronaviruset.
Jobb nummer én er at kundene skal få den varme- og kjøleleveransen de trenger. Samtidig ser også
våre medlemsbedrifter potensielle utfordringer hos sine kunder i en situasjon hvor den norske
økonomien blir rammet av koronasituasjonen.
Næringsvirksomhet er den største kundegruppen for norske fjernvarmeselskap og er dermed spesielt
eksponert som energileverandører til hoteller og andre store næringsbygg, hvor virksomheten kan
stoppe opp. Utestående regninger for energileveranser vil legge en ytterligere bør til
(nærings)kunder i krise og også utgjøre en betydelig finansiell risiko for energileverandøren.
En stor andel av andel av fjern- og nærvarmeselskapene er små, lokale bedrifter, med få, relativt sett
store kunder. En statlig garantiordning, slik KS Bedrift Energi skisserer, vil gi stabilitet i en vanskelig
tid både for kunde og energileverandør.
Enkelte aktører har foreslått en midlertidig fjerning av el-avgiften som tiltak for å avhjelpe
energikunder med betalingsvansker som følge av koronatiltakene. Dette er et dårlig og lite målrettet
tiltak. Foruten bortfall av provenyinntekter for statskassen, vil også økonomien i varmebedrifter med
konsesjon rammes direkte. Dette fordi energiloven slår fast at kundens fjernvarmepris ikke skal være
høyere enn prisen kunden ville ha betalt for strøm, elavgiften inkludert. Et bortfall av elavgift vil
dermed bety et betydelig bortfall av inntekter for mange varmeselskaper i en tid hvor strømprisen i
utgangspunktet er på et bunnivå.
En statlig garantiordning vil i motsetning treffe direkte de kundene som har betalingsproblemer, uten
å spenne beina under økonomien i allerede hardt pressede selskaper innen varmesektoren.
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Om Nobio
Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenergibransje. Vi arbeider
for økt bruk og lønnsom produksjon av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag ca. 120
medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til leveranse
av varme og drivstoff.
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