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Sammendrag 
Nedenfor følger en oppsummering av de endringene som er foreslått. 

Regulering av pris på leveringspliktige kraftleveranser 

NVE foreslår innføring av maksimalt påslag på spotpris på 5 øre/kWh ekskl. avgifter for 
leveringspliktige kraftleveranser de første seks ukene av leveransen. Samtidig foreslås en 
innskjerping i nettselskapets informasjonsplikt til kunder som får levert kraft i henhold til 
leveringsplikten. 

Begrunnelse: I de første ukene av nettselskapets kraftleveranse er sluttbrukeren normalt 
bundet til å kjøpe kraft fra nettselskapet fordi det tar noe tid å skaffe seg en 
kraftleverandør. Det er derfor viktig at sluttbrukeren ikke lider vesentlige økonomiske tap 
som følge av at nettselskapet i praksis har monopol på kraftlevering i en kort periode.  

Det er svært viktig at sluttbrukeren får den informasjon som er nødvendig for at denne 
skal kunne unngå å bli værende på nettselskapets leveringsplikt. Innskjerpingen av 
nettselskapets informasjonsplikt er viktig for å sikre at sluttbrukere ikke mottar 
leveringspliktig kraftleveranse uten å være klar over dette, samt å gi sluttbrukere 
informasjon om hvordan de skal gå frem for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør.  

Program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet 

Det foreslås innført krav til at nettselskap med over 100 000 nettkunder/målepunkt skal 
ha et program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet. Programmet skal bidra til å 
sikre at nettselskapet overholder kravene til nøytralitet i energiloven med tilhørende 
forskrifter. 

Begrunnelse: Direktiv 2003/54/EF (eldirektivet) pålegger alle vertikalt integrerte 
virksomheter med over 100 000 nettkunder å ha et program for overvåkning av 
nettselskapets nøytralitet. Programmet skal bidra til å sikre nettselskapets nøytralitet 
blant annet gjennom bevisstgjøring av de ansatte. De ansatte må også gjennom 
programmet forplikte seg til å overholde nøytralitetskravene i energiloven med tilhørende 
forskrifter.   

Varedeklarasjoner 

NVE foreslår en ordning for en nasjonal varedeklarasjon som utarbeides av NVE og 
publiseres på NVEs internettsider. Kraftleverandørene skal vise til denne siden i 
tilknytning til fakturering og i salgsfremmende materiale. Kraftleverandører som ønsker 
en individuell varedeklarasjon, innenfor NVEs ordning for varedeklarasjoner, kan gjøre 
dette ved å innløse opprinnelsesgarantier hos avregningsansvarlig.  

Begrunnelse: Denne løsningen vil sikre at Norge oppfyller kravene i direktiv 2003/54/EF 
(eldirektivet) artikkel 3 nr. 6. Samtidig vil ordningen tilfredsstille de aktører som ønsker 
en offentlig ordning for individuelle varedeklarasjoner i Norge.  
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Nettselskapenes plikt til å oversende data til balanseansvarlige 

NVE foreslår at nettselskapene skal være pliktige til å oversende det totale kraftuttaket i 
nettområdet for det foregående døgn til de balanseansvarlige hver dag. Dette vil gi de 
balanseansvarlige bedre og mer oppdatert informasjon om forbruket i nettområdene.  

Begrunnelse: Denne informasjonen vil gjøre de balanseansvarlige i stand til lage mer 
treffsikre prognoser, og dermed kunne bidra til lavere ubalanser.  

Overtredelsesgebyr 

Det foreslås at det ved overtredelse av bestemmelsene i §§ 2-1a, 2-2, 3-3, 3-7, 3-8, 3-10, 
5-7, 7-1, 7-1a og 7-3 skal kunne ilegges overtredelsesgebyr. 
 
Begrunnelse: Bedre reaksjonsmuligheter vil bidra til at eksisterende bestemmelser 
etterleves av aktørene og at formålet med bestemmelsene dermed nås. Etterlevelse av 
eksisterende regelverk vil redusere behovet for nye og eventuelt mer omfattende og 
kostbare tiltak for å oppnå målsettingen.
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1 Innledning 
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om måling, avregning m.v.) trådte 
i kraft 1. april 1999. Med bakgrunn i Ot.prp.nr. 61 (2005/2006), er det vedtatt en rekke 
endringer i energiloven, blant annet for å implementere direktiv 2003/54/EF (eldirektivet) 
i norsk lov. Endringene i energiloven nødvendiggjør også endringer i underliggende 
forskrifter, herunder forskrift om måling, avregning mv. Norge er gjennom EØS-avtalen 
forpliktet til å implementere eldirektivet i norsk lovgivning. 

Videre ser NVE behov for å gjøre enkelte justeringer i forskriften som er uavhengige av 
endringene i energiloven. Det er da naturlig å gjøre dette når forskriften likevel skal 
endres. 

Kun de bestemmelser i forskriften hvor det er foreslått endringer er inntatt i dokumentet. 
Forskriftstekst som er foreslått fjernet er markert med overstrekning, mens ny foreslått 
forskriftstekst er skrevet i kursiv. 

 
 
 
2 Forslag til endringer i forskrift 

om måling, avregning mv 

2.1 Regulering av pris på leveringspliktige 
kraftleveranser 

2.1.1 Forslag til forskriftstekst om prisregulering av leveringsplikt:  
Ny § 2-1 a skal lyde: 

§ 2-1a. Prising av leveringspliktige kraftleveranser 

I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer gjennom nettselskapets 
leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene maksimalt 
settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. 
Etter de første seks ukene skal priser og vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes 
slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale.   

§ 7-1 nytt sjette ledd skal lyde: 

Nettselskapet skal ved oppstart av kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 
uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, 
samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i 
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området. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker 
informasjonen nevnt i første punktum. Nettselskapet skal ved oppstart av kraftleveranse 
legge ved standardskriv utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat til 
sluttbrukere som mottar kraftlevering i medhold av energiloven § 3-3. Norges vassdrags- 
og energidirektorat kan, dersom særlige grunner tilsier det, i enkeltvedtak pålegge 
nettselskap å sende ut standardskriv også etter oppstart.  

§ 7-1 nytt syvende ledd skal lyde: 

Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal informeres om 
endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted. 

2.1.2 Bakgrunn 
På bakgrunn av Ot.prp.nr.61 (2005-2006) er energiloven § 3-3 endret slik at 
departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om leveringsplikten, herunder om 
priser og informasjon til sluttbruker. En forutsetning for NVEs vedtakelse av forslaget til 
endring i forskrift om måling og avregning m.v. er at nødvendig myndighet delegeres til 
NVE. 

Den foreslåtte reguleringen av leveringspliktige kraftleveranser motiveres primært av to 
hensyn; beskyttelse av sluttbrukere som ikke kan velge seg bort fra leveringsplikten for 
en kortere periode, samt bidra til nøytral opptreden av nettselskapet1 slik at konkurransen 
i sluttbrukermarkedet blir ivaretatt. Videre er det viktig at så mange sluttbrukere som 
mulig faktisk skaffer seg en ordinær kraftleverandør.   

Ved flytting, oppstart av kraftleveranser, samt i tilfeller der en kraftleverandør går 
konkurs eller innstiller sin virksomhet, har sluttbruker i mange tilfeller ikke mulighet til å 
unngå en leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet for en kortere periode. 
Nettselskapet har i slike situasjoner monopol overfor sluttbrukeren. Det er derfor 
hensiktsmessig å regulere prisen på leveringspliktige kraftleveranser, slik at nettselskapet 
ikke kan utnytte sin stilling som monopolist. 

Videre er det viktig at nettselskapet opptrer nøytralt overfor alle kraftleverandører.  Et 
nettselskap kan derfor ikke overføre sluttbrukere på leveringsplikt direkte til en 
kraftleverandør nettselskapet har tilknytning til. Nettselskapet skal heller ikke drive 
kraftomsetning til sluttbrukere ut fra kommersielle hensyn. Det innebærer blant annet at 
nettselskapet skal gi informasjon til sluttbruker om at denne må skaffe seg en ordinær 
kraftleverandør, samt signaler om dette blant annet gjennom prisingen av denne tjenesten.  

2.1.3 Dagens praksis 
Per i dag finnes det ingen direkte regulering av prisen på leveringspliktige 
kraftleveranser. Nettselskapet plikter imidlertid i medhold av forskrift om måling, 
avregning mv. § 7-1 å i enhver sammenheng opptre nøytralt overfor kraftleverandører og 
sluttbrukere. NVE gjennomførte våren 2005 en undersøkelse om nettselskapenes praksis, 
og har i tillegg vært på kontrollbesøk hos enkelte nettselskap vinteren 2005-2006. NVEs 
erfaring er at nettselskapenes praksis ikke bare varierer med hensyn til pris, men den 

                                                      
1 Nettselskap er i forskrift om måling og avregning mv. definert som: Omsetningskonsesjonær som 
eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. 
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varierer også med hensyn til nøytralitet og likebehandling av kraftleverandører. Det er 
viktig at nettselskapenes plikt til å levere kraft ikke fører til utnyttelse av stillingen som 
monopolist, det være seg monopolprising eller særbehandling av enkelte 
kraftleverandører. NVE har sett eksempler på at enkelte nettselskap har overført 
sluttbrukere på leveringsplikt direkte til en bestemt kraftleverandør, uten at sluttbrukeren 
har signert en kontrakt med leverandøren. En slik praksis er i strid med 
nøytralitetsprinsippet. Videre har det vært eksempler på at nettselskap har tatt en svært 
høy pris på leveringspliktige kraftleveranser, også i den perioden hvor nettselskapet i 
praksis har monopol på kraftleveranse. 

2.1.4 NVEs vurdering  
NVE foreslår å innføre et maksimalt påslag på områdepris i de første seks ukene 
sluttbruker mottar leveringspliktig kraftleveranse, for å sikre at sluttbrukeren ikke lider 
betydelige økonomiske tap i den perioden hvor nettselskapet har monopol på 
kraftleveranse. 

NVE mener at en regulering av leveringsplikt bør utformes slik at den i minst mulig grad 
fører til økte administrasjonskostnader for nettselskapene. Det vises for øvrig til Ot. prp. 
nr. 61 (2005-2006) side 14 andre spalte, hvor departementet presiserer at ”… 
leveringspliktige leveranser bare skal gi en rimelig dekning av de kostnadene 
nettselskapet har for denne tjenesten.”  

2.1.5 Foreslått prisregulering av leveringsplikt 
NVE foreslår at sluttbrukere på leveringsplikt skal avregnes og faktureres etter prisen i 
spotmarkedet (områdepris) pluss et regulert påslag per kWh. En slik metode vil være 
transparent og enkel og administrere. En prisregulering basert på spotpris egner seg derfor 
godt for å regulere prisen på leveringspliktige kraftleveranser. Videre går NVE inn for at 
nettselskapene ikke skal ha mulighet til å kreve fastbeløp, oppstartsgebyr og lignende. 

Påslaget bør settes relativt lavt de første ukene sluttbrukeren er på leveringsplikt. 
Formålet med prisreguleringen er nettopp å beskytte sluttbrukere mot høye priser i den 
perioden leveringspliktig kraftleveranse er eneste mulighet. Departementet gir i Ot. Prp. 
nr. 61 (2005-2006) side 13 andre spalte uttrykk for at det kan være ”uheldig at prisen på 
leveringspliktige kraftleveranser skal være vesentlig høyere enn ordinær markedspris i 
den perioden sluttbrukerne ikke har reell valgmulighet.”  

Fristen for leverandørbytte er i dag to uker fra kraftleverandør sender melding til 
nettselskapet til levering i målepunktet er etablert. Minimum varighet for perioden med 
regulert pristak bør derfor være to uker. I tillegg bør sluttbruker få tid til å orientere seg 
om priser og produkter i sluttbrukermarkedet. Det kan også ta tid før sluttbruker i det hele 
tatt er klar over at leveringsplikt gjelder. NVE foreslår derfor å innføre et maksimalt 
påslag på spotpris de seks første ukene av leveringsplikten.  

Det maksimale påslaget nettselskapet skal kunne kreve bør være slik at sluttbrukeren ikke 
lider vesentlige tap i forhold til om kraften var blitt levert av en ordinær kraftleverandør. 
Da sluttbrukere på leveringsplikt ofte vil skifte til en kraftleverandør i løpet av få uker, vil 
det imidlertid kunne være relativt høye kostnader per kWh knyttet til en slik leveranse. 
Derfor bør heller ikke påslaget være for lavt.  
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NVE foreslår derfor et maksimumspåslag 5 øre/kWh eksklusive avgifter. Et slikt påslag 
vil kunne gi nettselskapet en rimelig inndekning av kostnadene ved ordningen, samtidig 
som sluttbrukerne ikke vil lide betydelige økonomiske tap av å motta leveringspliktig 
kraftleveranse i en kortere periode. Ser vi på gjennomsnittet blant de landsdekkende 
leverandørene hadde disse en gjennomsnittspris i 2005 som tilsvarte spotpris pluss 2,2 
øre/kWh inkludert mva. Prisen på leveringspliktig kraftleveranse skal gi beskyttelse for 
sluttbrukeren, men NVE ønsker ikke å legge til grunn et påslag som er blant de billigste 
på markedet og prisen må derfor settes høyere enn dette.  

2.1.6 Prising av leveringspliktige kraftleveranser etter første seks 
uker 

Etter de første seks ukene av kraftleveransen vil det ikke være et regulert 
maksimumspåslag som nettselskapene kan kreve. Nettselskapene kan da kreve et høyere 
påslag, og kan også velge andre kontraktsformer enn spot pluss påslag. Hensikten med 
nettselskapenes leveringsplikt er imidlertid å sikre kraftleveranse til sluttbrukere som ikke 
har noen ordinær kraftleverandør. Dette er ment som en midlertidig ordning, og det er 
derfor viktig at kunden gis insentiver til å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. Dette 
fremkommer også i Ot.prp. nr 61 (2005/2006), hvor det blant annet heter: 

”Det er imidlertid viktig å sikre at kraftleveranser med nettselskaper som leverandør ikke 
forblir varige løsninger, blant annet gjennom å gi insentiver til sluttkundene om heller å 
velge en ordinær kraftleverandøravtale.” 

Videre heter det: 

”Nettselskapets leveringsplikt etter § 3-3 er ment å være en tidsbegrenset 
monopoltjeneste. Prinsippene som ligger til grunn i energiloven er blant annet at 
nettselskapene ikke skal være kraftleverandør. I dette ligger også etter departementet syn 
at sluttbruker ikke bør oppmuntres til å få kraftleveranse basert på reglene om 
leveringsplikt lenger enn nødvendig. Sluttbrukeren skal inngå kraftleveringsavtale med en 
ordinær kraftleverandør så raskt som mulig. En slik overgang kan oppnås ved en høyere 
pris på leveringspliktige kraftleveranser enn ordinær markedspris.” 

”Departementet vil understreke at lovforslaget også legger opp til å unngå en for lav pris 
på leveringspliktige leveranser. Dette for å gi sluttbruker insentiv til å skifte til ordinær 
kraftleverandør, noe som isolert sett bidrar til økt konkurranse i kraftmarkedet.” 

NVE har på bakgrunn av Ot.prp. nr 61 (2005/2006), vurdert å innføre en minimumspris 
på leveringspliktige kraftleveranser etter de første seks ukene. Vi fant imidlertid at en slik 
minimumspris ikke er hensiktsmessig per i dag. Likevel har NVE sett behov for å 
presisere i forskriften at nettselskapet ikke skal operere som en ordinær kraftleverandør. 
Nettselskapet skal ikke aktivt markedsføre leveringspliktige kraftleveranser, og det skal 
etter de første seks ukene opereres priser og vilkår for leveransen som gir sluttbrukeren 
insentiv til å inngå ordinær kraftleveringsavtale. Dette innebærer for eksempel at 
nettselskapet ikke kan ha samme pris på leveringspliktige kraftleveranser som den 
dominerende kraftleverandøren i området. 
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2.1.7 Leveringspliktens forhold til inntektsrammen og tariffer 
NVE vil presisere at leveringspliktige kraftleveranser er å regne som en nettjeneste og at 
inntekter og kostnader forbundet med administrasjon av ordningen derfor skal henføres 
virksomhetsområdet nett. Kostnader knyttet til kraftkjøp skal imidlertid holdes utenfor, 
og kun påslaget skal føres som inntekt2. En slik løsning vil gi nettselskapene insentiver til 
å iverksette tiltak som reduserer tiden sluttbrukerne mottar leveringspliktig 
kraftleveranse.  

2.1.8 Informasjonsbehov  
I gjeldende regelverk stilles det krav til informasjon ved oppstart av kraftleveranse. NVE 
ser imidlertid behov for å presisere dette noe nærmere i forskriften. Spesielt gjelder dette 
informasjon om priser og leveringsvilkår, og endringer i disse. Det tar i dag to uker å 
skifte kraftleverandør. Det er derfor rimelig at sluttbrukeren får informasjon mer enn to 
uker før endringer i priser eller leveringsvilkår trer i kraft. For at sluttbrukeren skal få 
rimelig tid til å agere før eventuelle endringer trer i kraft foreslår NVE at det skal 
informeres om endringer i priser eller leveringsvilkår senest tre uker før endringen trer i 
kraft. For selskap som benytter kontrakter basert på spotpris vil endring i priser her 
referere til endring i påslaget, og ikke endring i spotprisen. 

NVE ser det også som viktig at sluttbrukerne får informasjon om hva leveringsplikt 
innebærer og til hvilke vilkår leveringen foregår ved oppstart av leveransen. NVE foreslår 
derfor å skjerpe inn kravene til informasjon ved at NVE utarbeider et standardisert 
informasjonsskriv som nettselskapene plikter å sende til sluttbruker ved oppstart av 
leveringspliktig kraftleveranse. Skrivet skal informere om ordningen, samt gi sluttbruker 
informasjon om hvordan man går fram for å skaffe seg en kraftleverandør. 

I utgangspunktet er det kun ved oppstart at nettselskapet plikter å sende ut standardisert 
skriv utarbeidet av NVE. Informasjon etter oppstart kan nettselskapet utforme selv i 
henhold til forskriftskravene. I enkelte situasjoner mener imidlertid NVE at det kan være 
hensiktsmessig å pålegge nettselskap å sende ut NVEs standardskriv også etter oppstart. 
Dette kan for eksempel være hensiktsmessig hvis et nettselskap har uvanlig mange 
sluttbrukere på leveringspliktig kraftleveranse, eller hvis NVE mottar mange 
henvendelser fra sluttbrukere som ikke har forstått den mottatte informasjonen. Det 
foreslås derfor at NVE i særlige tilfeller kan pålegge nettselskapene å sende ut 
standardisert informasjonsskriv også etter oppstart. 

2.1.9 Andre løsninger  
NVE har i arbeidet med forslag til regulering av leveringsplikten vurdert alternative måter 
å regulere prisen på. Anbudsordninger og direkte regulering også etter de seks første 
ukene har vært vurdert. Kriterier for utvelgelse samt administrasjonskostnadene ved en 
slik ordning gjør at NVE ikke finner dette hensiktsmessig per i dag.  

NVE vil likevel presisere at reguleringen ikke hindrer nettselskapene selv i å sette ut 
administrasjon og utførelse av leveringsplikten til tredjepart. For den enkelte sluttbruker 
skal imidlertid den leveringspliktige kraftleveransen fremstå som en tjeneste levert av 

                                                      
2 For mer detaljert informasjon om regnskapsføring av inntekter og kostnader se forskrift om 
teknisk og økonomisk rapportering av 11. mars 1999 nr. 302. 
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nettselskapet. Dette innebærer blant annet at det er nettselskapets navn og logo som må 
fremkomme i kommunikasjonen med sluttbrukeren. Nettselskapet kan imidlertid ikke 
overdra ansvaret for at nettselskapets leveringsplikt blir ivaretatt etter regelverket til 
andre.  

NVE har også vurdert å innføre en minimumspris etter de første seks ukene for å sikre at 
sluttbruker har insentiv til å skaffe seg en kraftleverandør så raskt som mulig. NVE fant 
imidlertid at det per i dag er mer hensiktsmessig å innføre en generell bestemmelse om at 
nettselskapenes pris på leveringspliktig kraftleveranse etter de første seks ukene skal 
utformes slik at den gir et insentiv for sluttbruker til å skaffe seg en ordinær 
kraftleverandør. Dersom en slik bestemmelse viser seg å ikke være tilstrekkelig vil det 
imidlertid måtte vurderes om innføring av en minimumspris etter de første seks ukene er 
hensiktsmessig. 
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2.2 Overvåkning av nettselskapenes nøytralitet 

2.2.1 Forslag til forskriftstekst 
For å oppfylle kravene i direktivet foreslår NVE at følgende tekst tas inn i forskriften som 
ny § 7-1a: 

§ 7-1a. Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet 

”Nettselskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av 
energilovens § 4-6 første ledd, plikter å utarbeide et program for overvåkning av 
nettselskapets nøytralitet som beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at 
nettselskapet opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene i energiloven med 
tilhørende forskrifter. Nettselskapet har ansvar for å sikre at programmet etterleves, 
og skal utpeke en person som er ansvarlig for programmet.  

I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakerne har for å 
sikre nøytralitet, og alle arbeidstakere som er ansatt i nettselskapet skal skriftlig 
forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere. 
Konsekvensene av å bryte nøytralitetsbestemmelsen, herunder krav knyttet til 
taushetsplikt, skal tydeliggjøres for de ansatte. Dersom andre selskap utfører 
nettjenester på vegne av nettselskapet skal alle arbeidstakere som utfører disse 
tjenestene skriftlig forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og 
sluttbruker. 

Programmet skal detaljert angi hva slags informasjon som er underlagt 
taushetsplikt, og hvordan denne skal behandles 

Ledelsen i nettselskapet skal aktivt, synlig, og regelmessig støtte programmet for 
overvåkning av nettselskapets nøytralitet, og det skal gjennomføres regelmessig 
opplæring knyttet til etterlevelse av nøytralitetskravene.  

En årlig rapport med beskrivelse av de tiltak som er truffet, samt resultatene av 
disse, skal innen tre måneder etter årsskiftet offentliggjøres på en slik måte at den er 
lett tilgjengelig, samt oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i enkeltvedtak stille krav til innholdet i, 
og omfanget av, programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet” 

2.2.2 Program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet 
På bakgrunn av eldirektivet, har det i energiloven blitt innført et krav til selskapsmessig 
og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjons- og omsetningsvirksomhet 
for vertikalt integrerte virksomheter med over 100 000 nettkunder. Dette er tatt inn i 
energiloven §§ 4-6 og 4-7.  

Direktivet stiller en rekke funksjonelle krav som skal bidra til å sikre nettselskapets 
nøytralitet, og de fleste av disse kravene er ivaretatt gjennom endringene i energiloven. 
Direktivet stiller imidlertid også krav til at nettselskap som omfattes av kravene til 
selskapsmessig og funksjonelt skille skal opprette et program for overvåkning av 
nettselskapets nøytralitet (samsvarsprogram). Dette programmet skal ha som formål å 
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sikre at de ansatte i nettselskapet kjenner kravene til nettselskapets uavhengighet, og 
forplikter seg til å følge gjeldende regelverk på dette området. Kravet gjelder kun for 
nettselskap som tilhører en vertikalt integrert virksomhet med mer enn 100 000 
nettkunder. Med vertikalt integrert virksomhet menes i denne sammenheng en virksomhet 
eller en gruppe av virksomheter som utøver produksjon eller omsetning av elektrisk 
energi, i tillegg til overføring, omforming eller fordeling av elektrisk energi 
(nettvirksomhet). En gruppe av virksomheter omfattes dersom det foreligger kontroll 
mellom virksomheter i gruppen. Dette er definert i energiloven § 1-3 nytt tredje ledd. 

I direktivet artikkel 10, bokstav d heter det: 

”operatøren av overføringsnettet skal utarbeide et samsvarsprogram som beskriver 
de tiltak som er truffet for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling er 
utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. I programmet skal det angis 
hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet skal framlegges for 
reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 23 nr. 1 av den person eller det organ som 
har ansvar for overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.”  

Norge er forpliktet til å oppfylle kravene i eldirektivet gjennom EØS-avtalen. NVE mener 
det er mest hensiktsmessig at kravene til et slikt program implementeres i forskrift om 
måling, avregning mv. kapittel 7, som blant annet regulerer nettselskapets nøytralitet og 
informasjonsplikt. NVEs hjemmelsgrunnlag for å innføre en slik bestemmelse følger av 
energilovforskriften § 7-1, bokstav f og bokstav g.  

For å bidra til at nøytralitetskravene i energiloven med tilhørende forskrifter overholdes 
er det nødvendig å sikre at alle nettselskapets arbeidstakere, samt eventuelt annet 
personell som utfører nettjenester på vegne av nettselskapet, gjøres kjent med 
nøytralitetskravene og forplikter seg til å overholde disse. Ved å stille krav til at 
arbeidstakere skriftlig skal forplikte seg til å overholde nøytralitetsbestemmelsene 
bevisstgjøres arbeidstakerne, samtidig som nettselskapet lettere kan dokumentere at de 
har informert arbeidstakerne om deres plikt til å følge opp nøytralitetsregelverket. Videre 
følger det av Kommisjonens tolkningsdokument3 at Kommisjonen oppfatter det som en 
forutsetning at dette gjøres skriftlig. Dersom andre selskap utfører nettjenester på vegne 
av nettselskapet, må nettselskapet påse at også de arbeidstakerne som utfører disse 
tjenestene skriftlig har forpliktet seg til å følge nøytralitetsregelverket.   

Programmet skal inneholde regler for adferd som må overholdes for å oppfylle 
nøytralitetskravene. Dette omfatter regler knyttet til behandling av sluttbrukere, tilgang til 
og bruk av data og lignende. Representanter for nettselskapet skal for eksempel gjøre det 
klart at de kun representerer nettselskapet når de er i kontakt med sluttbrukere, og skal 
avstå fra å gi anbefalinger knyttet til kraftleverandører. I stedet skal de nøytralt referere til 
allment tilgjengelige informasjonskilder. 

Det skal i programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet også tydeliggjøres for 
de ansatte i nettvirksomheten hva konsekvensene kan være av å bryte med 

                                                      
3 Note of DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the Internal 
Market in Electricity and Natural Gas (2004). 
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nøytralitetsbestemmelsene, herunder krav knyttet til taushetsplikt (se Ot.prp.nr.61 
(2005/2006) side 43 første spalte). Med konsekvenser siktes her til de reaksjonsmidler 
som følger av energiloven, og som kan ilegges selskapet som sådan eller den enkelte 
ansatte, samt reaksjonsmidler som følger av tilsettingsvilkårene. 

I Kommisjonens tolkningsdokument fremgår det at programmet skal angi i detalj hva 
slags informasjon som er underlagt taushetsplikt, og hvordan den skal behandles. Videre 
skal programmet aktivt, regelmessig og synlig støttes av ledelsen, og det skal foretas 
regelmessig opplæring i etterlevelse, herunder opplæring av nyansatte. Nettselskapet skal 
utpeke en person som er ansvarlig for programmet for overvåkning av nettselskapets 
nøytralitet. 

Ikrafttredelse 

Kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille i energilovens §§ 4-6 og 4-7 skal være 
oppfylt innen 1. juli 2007. Det er derfor naturlig at også kravene til overvåkningsprogram 
skal være oppfylt innen samme dato.  
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2.3 Varedeklarasjoner 

2.3.1 Forslag til forskriftstekst: 
§ 1-1 nytt femte ledd skal lyde: 

Reglene om varedeklarasjon skal sikre at sluttbrukere av elektrisk energi blir 
informert om opprinnelsen til den elektriske energien, samt de miljømessige 
konsekvensene av produksjon av elektrisk energi. 

Ny § 7-5 skal lyde: 

§ 7-5 Varedeklarasjon 
    Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av 
elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og 
i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til Internettsiden til Norges 
vassdrags- og energidirektorat, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen. 

    Kraftleverandører som ønsker en individuell varedeklarasjon innenfor Norges 
vassdrags- og energidirektorats ordning for varedeklarasjoner, skal gjøre dette ved å 
legge til grunn opplysningene lagt ut på Internettsiden til Norges vassdrags- og 
energidirektorat, samt opprinnelsesgarantier innløst i registeret til den 
avregningsansvarlige.  

2.3.2 NVEs vurdering 
Eldirektivet artikkel 3 nr. 6 stiller krav om at kraftleverandøren må opplyse sine kunder 
om sammensetningen av energikildene for kraftleverandørens leveranser av elektrisk 
energi for foregående år. Informasjon om eventuelle miljømessige konsekvenser av denne 
sammensetningen, målt i CO2 utslipp og produksjon av radioaktivt avfall, skal også gis til 
kundene. Den enkelte stat skal sørge for at informasjonen blir etterrettelig.  

I høringsforslaget benyttes begrepene varedeklarasjon og opprinnelsesgaranti. En 
varedeklarasjon er her informasjon om sammensetningen av energikildene for 
kraftleverandørens leveranser av elektrisk energi. En opprinnelsesgaranti er her en garanti 
som utstedes til kraftprodusenter. Garantien informerer om hvilken teknologi som er 
benyttet i produksjonen. Opprinnelsesgarantien kan så omsettes til kraftleverandører som 
ønsker å benytte garantien som grunnlag for sin varedeklarasjon.   

For å tilfredsstille kravene i direktivet ønsker NVE å definere de krav som alle 
kraftleverandører i Norge må ha oppfylt. NVE vil opprette en internettside der en 
nasjonal varedeklarasjon vil bli publisert. Som et minimumskrav foreslår NVE at 
kraftleverandørene skal henvise til denne siden i forbindelse med fakturering av 
kraftleveranser og i salgsfremmende materiale.  

Den nasjonale varedeklarasjonen vil inneholde statistikk om opprinnelsen til den 
elektrisiteten som er brukt i Norge det foregående år. Statistikken vil ta hensyn til fysisk 
produksjon, import og eksport. Den nasjonale varedeklarasjonen vil også inneholde 
informasjon om miljøkonsekvenser forbundet med produksjon av elektrisitet, med 
spesiell vekt på uslipp av CO2 og miljøkonsekvenser ved radioaktivt avfall.  
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I tillegg vil offentlig utstedte opprinnelsesgarantier regnes inn etter hvert som disse blir 
innløst eller eksportert. Det antas at kun opprinnelsesgarantier som er utstedt samme år 
som de blir innløst, vil bli tatt med i statistikken.  

Endringen i energiloven klargjør hjemmelsgrunnlaget for den eksisterende ordningen med 
avregningsansvarliges utstedelse av opprinnelsesgarantier.  

Dersom kraftleverandører ønsker en individuell varedeklarasjon innenfor NVEs ordning 
for varedeklarasjoner, må det benyttes opprinnelsesgarantier innløst i offentlig register av 
avregningsansvarlig. Olje- og energidepartementet har ved brev av 8. desember 2005 
utpekt Statnett som ansvarlig for ordningen med opprinnelsesgarantier. Velger en 
kraftleverandør å fremlegge en egen varedeklarasjon innenfor NVEs ordning for 
varedeklarasjoner, skal informasjonen som gis sluttbrukerne inneholde minimum den 
samme informasjonen som NVE publiserer på sin internettside. For å tydeliggjøre hvilke 
kraftleverandører som benytter opprinnelsesgarantier i sin individuelle varedeklarasjon, 
vil NVE publisere lenker på internettsiden for nasjonal varedeklarasjon til de 
kraftleverandører som benytter opprinnelsesgarantier som grunnlag for en individuell 
varedeklarasjon, og som ønsker en slik lenke. Disse kraftleverandørene må kunne 
dokumentere at de har innløst opprinnelsesgarantier i den avregningsansvarliges register.    

Det vil fortsatt være mulig for kraftleverandører å benytte andre merkeordninger enn 
varedeklarasjonen publisert av NVE. En slik supplerende varedeklarasjon, uavhengig av 
den nasjonale varedeklarasjon, fritar imidlertid ikke kraftleverandørene fra å vise til 
NVEs Internettside for nasjonal varedeklarasjon.  

NVE vil publisere en nasjonal varedeklarasjon for 2006 i løpet av første halvår 2007. Fra 
og med varedeklarasjonen for 2007 vil det være anledning til å differensiere egen 
varedeklarasjon med innløste opprinnelsesgarantier. I praksis vil dette si at innenfor 
NVEs ordning vil det ikke være mulig å individualisere sin varedeklarasjon før i 2008.  

Ordningen med varedeklarasjoner gjelder kraft levert til både husholdnings- og 
næringskunder.  

Nærmere bestemmelser om opprinnelsesgarantier vil bli utarbeidet i egen forskrift.  

Formålsparagrafen i forskrift om måling og avregning må også endres som følge av 
bestemmelsene om varedeklarasjon, ettersom gjeldende bestemmelse ikke vil kunne 
omfatte varedeklarasjoner.  Når det gjelder informasjonsutveksling er dette i gjeldende § 
1-1 knyttet til ”leverandørskifter”, men kravet om varedeklarasjon gjelder generelt og 
uavhengig av leverandørskrifter. Når det gjelder reglene om fakturering, heter det i § 1-1 
at disse har som formål å bevisstgjøre ”husholdninger” om sitt ”strømforbruk”, og det 
vises til fakturering av ”nettjenester”. Bestemmelsene om varedeklarasjon retter seg 
imidlertid mot kraftleverandøren, gjelder både overfor husholdninger og industri og skal 
også bevisstgjøre sluttbrukeren om sammensetningen av energien fra kraftleverandøren. 
På denne bakgrunn foreslås inntatt et nytt femte ledd i § 1-1. 
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2.4 Nettselskapenes plikt til å oversende data til 
balanseansvarlige 

2.4.1 Foreslåtte endringer: 
Overskriften i § 4-4 skal lyde: 

Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk  

§ 4-4 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder 
informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være 
sendt innen klokken 10.00 påfølgende dag. 

2.4.2 NVEs vurdering 
Nettselskapene sender i dag data til balanseansvarlige og Statnett for avregning i 
regulerkraftmarkedet påfølgende onsdag etter avregningsukens slutt. Disse dataene er 
kvalitetssikret og brukes i endelig oppgjør for regulerkraftmarkedet.  

De balanseansvarlige har en plikt til å melde seg i balanse hver dag. For å kunne gjøre 
dette med høyest mulig grad av presisjon er tilgang på oppdaterte forbruksdata en viktig 
faktor. Per i dag har ikke de balanseansvarlige tilgang på nyere data enn dataene for 
foregående uke som fremkommer i balanseavregningen.  

NVE mener at de balanseansvarlige kan ha nytte av å få oversendt informasjon om samlet 
forbruk i nettområdet for foregående døgn. Denne informasjonen har nettselskapene i 
dag. Kostnadene ved å oversende denne informasjonen til de balanseansvarlige vil derfor 
være relativt liten.  

NVE ser det som viktig at de balanseansvarlige får informasjon som kan hjelpe dem i å 
lage gode prognoser for forbruket hos sine kunder. Bedre informasjon vil kunne bidra til 
lavere ubalanser for kraftsystemet totalt. 

For at nettselskapene skal få rimelig tid til å kvalitetssikre dataene de sender ut, samtidig 
som de balanseansvarlige skal kunne dra nytte av informasjonen i sin anmelding, foreslår 
NVE at data skal være oversendt innen klokken 10.00 påfølgende dag.  

I tillegg til å oppgi samlet forbruk innenfor nettområdet kan også nettvirksomheten velge 
å oppgi det samlede forbruk knyttet til hver enkelt balanseansvarlig. Dersom dette skjer 
overfor én kraftleverandør, må også tilsvarende opplysninger på samme tidspunkt 
oversendes til alle andre balanseansvarlige innenfor nettområdet.   

Dataene som blir oversendt til de balanseansvarlige etter denne bestemmelsen er ikke 
ment for avregning, men som en hjelp til de balanseansvarlige til å lage bedre prognoser 
for kommende døgns forbruk, og dermed en mer presis anmelding.  
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2.5 Overtredelsesgebyr 

2.5.1 Foreslåtte endringer 
Ny § 8-1c skal lyde: 

§ 8-1c. Overtredelsesgebyr 

       Ved overtredelse av bestemmelsene i §§ 2-1a, 2-2, 3-3, 3-7, 3-8, 3-10, 5-7, 7-1, 7-1a 
og 7-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 

2.5.2 Bakgrunn for forslaget 
I Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om 
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven), er § 7-7 om overtredelsesgebyr endret til også å gjelde forsettlig eller 
uaktsom overtredelse av kapittel 3 – 6, § 7-1 annet og tredje ledd første punktum, § 7-2, 
samt forskrifter, konsesjonsvilkår og pålegg gitt i medhold av disse. 

En utvidet adgang til å bruke overtredelsesgebyr er nødvendig for å sikre en mer effektiv 
og fleksibel håndheving av energiloven. Bedre reaksjonsmuligheter vil bidra til at 
eksisterende bestemmelser etterleves av aktørene og at formålet med bestemmelsene 
dermed nås. Etterlevelse av eksisterende regelverk vil redusere behovet for nye og 
eventuelt mer omfattende og kostbare tiltak for å oppnå målsettingen. 

For at overtredelse av bestemmelser i forskriften om måling og avregning eller pålegg gitt 
i medhold av denne skal kunne ilegges overtredelsesgebyr, må dette være ”særskilt 
bestemt, jf. energiloven § 7-7 første ledd nr. 2. 

I samsvar med dette foreslås det her at det skal kunne ilegges overtredelsesgebyr ved 
overtredelse av følgende bestemmelser i forskriften om måling og avregning: §§ 2-1a, 2-
2, 3-3, 3-7, 3-8, 3-10, 5-7, 7-1, 7-1a og 7-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 

De handlingsnormer som fremkommer i disse bestemmelsene er av en slik art at 
overtredelsesgebyr vil være et effektivt og hensiktsmessig reaksjonsmiddel, samtidig som 
tvangsmulkt eller straff vil være lite egnet som reaksjon ved brudd på bestemmelsene.  I 
tillegg blir handlingsnormene erfaringsmessig overtrådt eller overtredelse vil være så 
graverende at gebyr bør kunne ilegges 

For at et gebyr ilagt et foretak skal få den tilstrekkelige preventive virkning, må 
overtredelsesgebyret bli satt slik at det tas hensyn til den enkeltes økonomiske evne. 
Samtidig skal reaksjonen ikke virke urimelig eller uforholdsmessig. Hva som er en riktig 
reaksjon, vil derfor i stor grad måtte vurderes konkret ut fra overtredelsens art, foretakets 
økonomiske stilling, overtredelsens omfang og virkninger, eventuell fortjeneste oppnådd 
ved overtredelsen og utvist skyld. 

En beslutning om ileggelse av overtredelsesgebyr vil være et enkeltvedtak som kan 
påklages til overordnet forvaltningsmyndighet. Det vil på vanlig måte være anledning til 
sivilrettslig prøving av saken for domstolene. Det vises i denne sammenheng til 
Sanksjonslovutvalgets gjennomgang og drøftelse av dette i NOU 2003: 15 på side 195 
flg. 
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3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. vil kun i liten grad føre til økte 
økonomiske eller administrative kostnader for de som omfattes av forskriften.  

Til de foreslåtte endringene knyttet til regulering av leveringspliktige kraftleveranser: 

Ordningen med en maksimalpris de seks første ukene sluttbruker mottar leveringspliktig 
kraftleveranse er lite ressurskrevende å overholde for nettselskapene. Nettselskapets 
administrasjonskostnader og kostnader knyttet til håndheving vil kunne holdes på et lavt 
nivå, og kostnadene knyttet til denne tjenesten vil i liten grad endres i forhold til tidligere 
regulering. 

Skjerpingen av kravene til informasjon til sluttbruker vil kunne føre til noe økte kostnader 
for nettselskapene Det er imidlertid svært viktig at sluttbrukerne gjøres oppmerksom på 
hva det innebærer å motta leveringspliktige kraftleveranser, samt hvordan de kan inngå 
avtale med en ordinær kraftleverandør. Dette vil bidra til at sluttbrukerne kan skaffe seg 
en ordinær kraftleverandør så raskt som mulig, noe som kan gi reduserte 
kraftkjøpskostnader. 

Til de foreslåtte endringene knyttet til program for overvåkning av nettselskapets 
nøytralitet: 

Innføring av et program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet vil kunne føre til 
noe økte kostnader for nettselskapene. Dette kravet gjelder imidlertid kun for selskap med 
over 100 000 nettkunder, og for disse vil kostnadene knyttet til et slikt program være 
relativt begrensede i forhold til virksomhetens størrelse. NVE vil påpeke at nettselskapet 
allerede i dag plikter å følge opp at alle ansatte overholder nøytralitetskravene, og at 
overvåkningsprogrammet derfor kun innebærer en formalisering av denne oppgaven. 
Kostnadene knyttet til utarbeidelse av rapporten, samt publisering av denne er etter NVEs 
syn relativt moderate.  

Til de foreslåtte endringene knyttet til varedeklarasjoner  

Innføring av varedeklarasjoner innebærer et minimumskrav om at alle kraftleverandører 
skal informere om sin varedeklarasjon. Dette kan gjøres ved å henvise til NVEs 
Internettsider. Merkostnadene knyttet til dette vil etter NVEs syn være svært begrensede 
da dette kan gjøres i forbindelse med fakturering eller annen etablert kommunikasjon 
mellom kraftleverandør og sluttbruker. 

Til de foreslåtte endringene knyttet til nettselskapets oversendelse av data til 
balanseansvarlige: 

De data som nettselskapene pålegges å oversende er data som nettselskapet allerede 
besitter i dag. Kostnaden ved innføring av denne bestemmelsen består derfor kun i å 
oversende disse dataene til alle balanseansvarlige. Dette kan gjøres automatisk gjennom 
standardiserte meldinger, og kan derfor gjøres svært effektivt. Bestemmelsen vil derfor 
etter NVEs 
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 syn kun innbære marginale kostnader for nettselskapene. For de balanseansvarlige vil 
imidlertid dette kunne mer nøyaktige anmeldinger og dermed lavere avvik, noe som kan 
være en betydelig fordel for disse og for systemet som helhet. 

Til de foreslåtte endringene knyttet til overtredelsesgebyr: 

Innføring av overtredelsesgebyr vil kunne gi færre brudd på regelverket, noe som bidrar 
til et mer effektivt kraftmarked. 
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4 Forslag til forskriftstekst 
Nedenfor gjengis de foreslåtte forskriftsendringene samlet. 

Forskrift om endring av forskrift om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 7. 
desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 
bruk av energi m.m.  

I 

I forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

§ 1-1 nytt femte ledd skal lyde: 

Reglene om varedeklarasjon skal sikre at sluttbrukere av elektrisk energi blir 
informert om opprinnelsen til den elektriske energien, samt de miljømessige 
konsekvensene av produksjon av elektrisk energi. 

 

Ny § 2-1a skal lyde: 

§ 2-1a. Prising av leveringspliktige kraftleveranser 

I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer gjennom nettselskapets 
leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene maksimalt 
settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. 
Etter de første seks ukene skal priser og vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes 
slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale.   

Overskriften i § 4-4 skal lyde: 

Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk  

§ 4-4 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder 
informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være 
sendt innen klokken 10.00 påfølgende dag. 

§ 7-1 nytt sjette ledd skal lyde: 

Nettselskapet skal ved oppstart av kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 
uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, 
samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i 
området. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker 
informasjonen nevnt i første punktum. Nettselskapet skal ved oppstart av kraftleveranse 
legge ved standardskriv utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat til 
sluttbrukere som mottar kraftlevering i medhold av energiloven § 3-3. Norges vassdrags- 
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og energidirektorat kan, dersom særlige grunner tilsier det, i enkeltvedtak pålegge 
nettselskap å sende ut standardskriv også etter oppstart.  

§ 7-1 nytt syvende ledd skal lyde: 

Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal informeres om 
endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted. 

Ny § 7-1a skal lyde: 

§ 7-1a. Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet 

”Nettselskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av 
energilovens § 4-6 første ledd, plikter å utarbeide et program for overvåkning av 
nettselskapets nøytralitet som beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at 
nettselskapet opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene i energiloven med 
tilhørende forskrifter. Nettselskapet har ansvar for å sikre at programmet etterleves, 
og skal utpeke en person som er ansvarlig for programmet.  

I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakerne har for å 
sikre nøytralitet, og alle arbeidstakere som er ansatt i nettselskapet skal skriftlig 
forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere. 
Konsekvensene av å bryte nøytralitetsbestemmelsen, herunder krav knyttet til 
taushetsplikt, skal tydeliggjøres for de ansatte. Dersom andre selskap utfører 
nettjenester på vegne av nettselskapet skal alle arbeidstakere som utfører disse 
tjenestene skriftlig forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og 
sluttbruker. 

Programmet skal detaljert angi hva slags informasjon som er underlagt 
taushetsplikt, og hvordan denne skal behandles 

Ledelsen i nettselskapet skal aktivt, synlig, og regelmessig støtte programmet for 
overvåkning av nettselskapets nøytralitet, og det skal gjennomføres regelmessig 
opplæring knyttet til etterlevelse av nøytralitetskravene.  

En årlig rapport med beskrivelse av de tiltak som er truffet, samt resultatene av 
disse, skal innen tre måneder etter årsskiftet offentliggjøres på en slik måte at den er 
lett tilgjengelig, samt oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i enkeltvedtak stille krav til innholdet i, 
og omfanget av, programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet” 

Ny § 7-5 skal lyde: 

§ 7-5. Varedeklarasjon 
    Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av 
elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og 
i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til Internettsiden til Norges 
vassdrags- og energidirektorat, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen. 

    Kraftleverandører som ønsker en individuell varedeklarasjon innenfor Norges 
vassdrags- og energidirektorats ordning for varedeklarasjoner, skal gjøre dette ved å 
legge til grunn opplysningene lagt ut på Internettsiden til Norges vassdrags- og 
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energidirektorat, samt opprinnelsesgarantier innløst i registeret til den 
avregningsansvarlige.  

Ny § 8-1c skal lyde: 

§ 8-1c. Overtredelsesgebyr 

       Ved overtredelse av bestemmelsene i §§ 2-1a, 2-2, 3-3, 3-7, 3-8, 3-10, 5-7, 7-1, 7-1a 
og 7-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 

II 

Endringene trer i kraft 1. januar 2007, med unntak av § 7-1a som trer i kraft 1. juli 2007.  
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