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Forord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på annengangs høring
forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften).
Endringene i avregningsforskriften gjelder begrenset adgang til forskuddsfakturering av
kraft mv.
Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel
VII, jf. også utredningsinstruksen.
Vi ber om at kommentarene til forslagene sendes NVE innen 10.10.2014.
Vi presiserer at vi ber om kommentarer til forslagene, ikke til øvrige bestemmelser i
avregningsforskriften eller tilgrensende regelverk.
NVE foretrekker at høringssvar sendes elektronisk. Mottaker for elektronisk innsendte
høringssvar er: nve@nve.no
Høringssvar kan alternativt sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 031 OSLO.
Svar merkes med referansenummer 201403581
Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og deretter
vedta endringer i avregningsforskriften.
Det tas sikte på at endringene trer i kraft 1.7.2015. Også kraftleveringsavtaler og
nettleieavtaler som er inngått før 1.7.2015 blir omfattet av de nye reglene.

Oslo, juni 2014

Per Sanderud
vassdrags- og
energidirektør
Ove Flataker
avdelingsdirektør
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1 Bakgrunn
NVE sendte 15. oktober 2013 ut et høringsdokument (Høringsdokument 2:2013 – Forslag
til endring i avregningsforskriften – Krav om etterskuddsfakturering mv.1) med forslag til
flere endringer i avregningsforskriften. Forslagene fremmet i dette høringsdokumentet er i
det følgende omtalt som de opprinnelige forslagene, selve høringsdokument 2:2013
omtales som det opprinnelige høringsdokumentet.
Det opprinnelige høringsdokumentet inneholdt en rekke forslag, hovedforslaget var å
innføre et forbud mot forskuddsfakturering av strøm. I tillegg til hovedforslaget var det
tre andre vesentlige forslag på høring:
-

Oppheving av dagens unntak for forbrukere med dårlig betalingsevne

-

Endring i regelverket slik at små forretningskunder blir likebehandlet med
forbrukere

-

Bortfall av à konto betaling – Direkte følge av hovedforslaget

Det ble også foreslått enkelte andre endringer av mer redaksjonell karakter.
På bakgrunn av dette høringsdokumentet mottok NVE 26 høringsuttalelser, hvorav alle
foruten to uttalelser hadde kommentarer til innholdet.
Det opprinnelige forslaget og oppsummering av høringsuttalelsene presenteres i kapittel 2
i dette dokumentet.
Med bakgrunn i det opprinnelige forslaget og de innkomne høringsuttalelsene fremmer
NVE et revidert forslag. NVEs reviderte forslag med merknader til de enkelte paragrafer
presenteres i kapittel 3.
I kapittel 4 presenteres økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.
Endringsforskriften presenteres i kapittel 5.

1

http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2013/hoeringsdokument2013_02.pdf
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2 Beskrivelse av opprinnelig
forslag og oppsummering av
høringsinnspill
I dette kapitlet vil vi redegjøre for de opprinnelige forslagene fra NVE som ble presentert
i NVEs Høringsdokument 2-2013 «forslag til endring i avregningsforskriften, krav om
etterskuddsfakturering mv., og oppsummere høringsinnspillene. En oppsummering av
innspillene i en høringsrunde kan ikke bli komplett, og vi henviser til NVEs nettsider2 for
en komplett oversikt over alle innkomne høringssvar.
For utfyllende argumentasjon og kommentarer til det opprinnelige forslaget, viser NVE
til det opprinnelige høringsdokumentet.

2.1 Krav om etterskuddsvis fakturering
2.1.1 Innspill fra høringsinstanser
Forslaget i høringsnotatet går ut på at man endrer forskriftens §7-1 slik at den gjøres
gjeldende for alle sluttbrukere (også forretningskunder) og at den endres til å omfatte
både nettjenester (som i dag) og levering av elektrisk energi.
Noen høringsinstanser uttaler seg positivt til hovedforslaget: tre nettselskaper (Lofotkraft
AS3, Skagerak Nett AS, NTE Nett AS og Hafslund Nett AS), Forbrukerrådet og
Forbrukerombudet. I tillegg uttaler DEFO og KS-bedrift seg positive til forslaget dersom
det ikke gir særnorske regler.
Forbud mot forskuddsfakturering ligger ikke inne som en anbefaling fra NordREG, og vil
dermed utgjøre særnorsk regulering. Dette gjør at forbeholdet i uttalelsen fra DEFO/KSBedrift blir gjeldende.
Både Forbrukerombudet og Forbrukerrådet er positive til forslaget.
Særlig er Forbrukerombudet positive og mener forslaget i stor grad vil bidra til å rydde
opp i uønsket adferd i sluttbrukermarkedet for strøm. Ombudet peker på erfaringer fra
konkurser og konkurslignende situasjoner. I disse tilfellene har enkelte privatkunder lidd
til dels store tap. Forbrukerombudet trekker også frem at enkeltaktører bruker
forskuddsbetaling på en svært lite oversiktlig og kundevennlig måte.
Blant dem som er positive til hovedforslaget er det argumentene om kundens økonomiske
sikring som tillegges vekt. Andre argumenter fra det opprinnelige høringsdokumentet,
bl.a. kompliserte fakturaer og redusert transparens, har ikke blitt nevnt i særlig grad av
høringsinstansene.

2

http://www.nve.no/no/Om-NVE/Lover-og-forskrifter/Forskrifter-pa-horing/Horing---endringer-iavregningsforskriften/
3
Lofotkraft AS er også kraftomsetter og kraftprodusent
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Av de resterende høringsinstansene er de fleste kritiske til hovedforslaget. Dette gjelder
bl. a. Justis- og beredskapsdepartementet, Energi Norge, Fjordkraft, Vokks nett, Telinet,
Maxkraft.
Justis- og beredskapsdepartementet fremhever forbrukerkjøpsloven §38 – om
betalingstidspunkt – denne paragrafen fremholder avtalefrihet som det gjeldende prinsipp.
Videre henviser Justis- og beredskapsdepartementet til forarbeidene til
Forbrukerkjøpsloven, hvor det ved siste revisjon (Ot.prp nr. 114 (2004-2005)) ble
konkludert med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for særbehandling på dette området.
Man konkluderte den gang at prinsippet om avtalefrihet veide tyngst innenfor dette
markedet.
Energi Norge er «… prinsipielt imot at et vesentlig konkurranseområde som fakturering
og betalingsordninger skal reguleres utover de alminnelige regler som følger av
forbrukervernlovgivningen …». Energi Norge henviser bl.a. til etterspørselen etter
«energikontoløsninger» hvor kundene får utjevnet sine strømkostnader over året. De
peker videre på konkurranse fra andre aktører som kan tilby denne type tjenester,
kredittselskaper osv. Bekymringen for finansieringskonkurranse fra andre sektorer
trekkes også frem fra andre aktører (bl.a. Fjordkraft og Telinet).
Energi Norge peker på at strømmarkedet ikke har vært preget av konkurser, slik at den
reelle risikoen for at sluttkunden påføres tap som følge av konkurs av kraftleverandøren
er lav. Videre anfører Energi Norge at forlaget reelt sett innebærer at kraftleverandørene
blir pålagt å yte en betydelig kreditt til sine kunder. Flere aktører (bl.a. Energi Norge,
Telinet og Fjordkraft) trekker frem ulike betalingsperioder og strukturer som en del av
konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm og at forslaget dermed vil bidra til mindre
konkurranse om ulike produkter.
Flere aktører (Markedskraft, Telinet og MaxKraft) hevder at forbud mot
forskuddsbetaling gagner de integrerte kraftleverandørene og bidrar til å øke
etableringsbarrierene i kraftmarkedet. Enkelte (Max Kraft, Vokks Nett) hevder at
forslaget strider mot intensjonen i Energiloven.

2.1.2 Innspill til innføringstidspunkt
I høringsforslaget foreslås det at endringene innføres med virkning fra 1. januar 2015.
Flere av høringsinstansene stiller spørsmål ved innføringstidspunktet (eks. Energi Norge,
Agder Energi, Lofotkraft og Troms Kraft Nett AS). Disse høringsinstansene mener et
naturlig tidspunkt for innføring av endringer i faktureringsrutiner vil være sammen med
innføring av AMS.
Disse peker på at en stor del av dagens forskuddsbetaling skjer i form av á akontobetaling
som følge av manglende måleravlesninger. Flere av disse høringsinstansene peker på en
betydelig andel hyttekunder (eks. Lofotkraft, VOKKS Nett AS og Troms Kraft Nett AS)
som en forklaring på et stort behov for á konto betaling. Disse peker videre på at den
kommende innføringen av AMS vil bidra sterkt til å redusere behovet for slik á konto
beregning.
Forbrukerrådet og Forbrukerombudet er positive til innføringstidspunktet.
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2.1.3 NVEs vurderinger
Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i det opprinnelige høringsdokumentet og de
innspill vi har mottatt i høringsrunden har NVE besluttet å revidere det opprinnelige
forslaget om forbud mot forskuddsfakturering av elektrisk kraft.
Enkelte kraftleverandører har en faktureringspraksis som utsetter kundene for stor
økonomisk risiko. I en del tilfeller forskuddsfaktureres kundene basert på svært høye
anslag om forbruk og fremtidige priser. I tillegg er periodene mellom hver gang
forbrukeren avregnes mot faktisk forbruk lange, noe som gjør at forbrukerne har ytt
usikrede lån til sin kraftleverandør. Dersom kraftleverandøren skulle gå konkurs er disse
pengene tapt for forbrukeren. NVE ønsker å redusere forbrukerens risiko.
Samtidig kan kraftleverandører av ulike årsaker ha behov for å forskuddsfakturere
kunden. Nyeatblerte kraftselskaper har ikke nødvendigvis tilstrekkelig kapital til å dekke
alle sine utgifter dersom de kun kan fakturere etterskuddsvis, og et forbud mot
forskuddsfakturering vil i så måte kunne utgjøre en etableringsbarriere. À konto er en
utbredt faktureringsform som ikke utsetter forbrukeren for stor risiko, denne
faktureringsformen ville heller ikke vært tillat under et forbud mot forskuddsfakturering.
NVE fremmer i kapittel 3.2.4 «Endring av § 7 Fakturering av husholdninger» i dette
høringsnotatet et revidert forslag som ivaretar disse hensynene.
Dette forslaget setter klare begrensninger for aktører som ønsker å benytte seg av
forskuddsfakturering for elektrisk kraft. I forslaget reguleres både perioden det kan kreves
forskudd for, hvilket volum det kan kreves forskudd for og hvilken pris om kan legges til
grunn for forskuddsbetaling.
Med det nye forslaget vil forbrukerens maksimale risiko reduseres betydelig. Samtidig
ivaretar forslaget selskapenes behov for kapitaltilgang.
NVE foreslår også at deler av dagens § 7-2. «Krav til utforming av faktura til
husholdninger» gjøres gjeldende ved fakturering av elektrisk kraft. Herunder
bestemmelsen om at «Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå».
NVE legger opp til at de nye bestemmelsene trer i kraft fra 1. juli 2015. Hensynet til
forbrukernes risiko veier tyngre enn de motforestillinger til innføringstidspunkt som kom
frem i den opprinnelige høringsrunden.

2.2 Likebehandling av små bedriftskunder
I det opprinnelige høringsdokumentet foreslås det at bedriftskunder med et årlig forbruk
på mindre enn 100 000 kWh også omfattes av forbudet mot forskuddsfakturering.
Dette forslaget møter massiv motstand hos høringsinstansene. Med unntak av Lofotkraft
er det ingen som uttaler seg positivt til forslaget. De instanser som er positive til
hovedforslaget har ikke tatt stilling til dette spørsmålet.
Et gjennomgående forhold er risikoen i næringsmarkedet, Energi Norge anfører:
«Risikoen i næringsmarkedet kan i perioder være høy, og kredittvurderinger skjer
løpende. Forslaget fjerner mulighetene for ulike tiltak ved endring i kredittverdighet og
dette er svært uheldig». Flere andre høringsinstanser fremhever også at det nettopp blant
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bedriftskunder med et årlig forbruk på under 100 000 kWh at risikoen for konkurs, og
dermed økonomisk tap for kraftleverandør, er størst.
Flere påpeker også at det mellom profesjonelle parter eksisterer tilnærmet full avtalefrihet
og at de elementer i forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven som evt. kan brukes
som et argument for forbud mot forskuddsfakturering i privatmarkedet ikke er relevante i
bedriftsmarkedet.
Forbrukerrådet tar ikke stilling til den konkrete saken, men er tydelige på at de på
generelt grunnlag ikke ønsker en utvikling hvor bedriftskunder likebehandles med
privatkunder.
Et annet forhold som trekkes frem er at mange næringskunder har flere målepunkter (bl.a.
Hafslund Strøm og Kraftmegling AS). Den foreslåtte teksten er ikke tydelig på hvorvidt
grensen på 100 000 kWh kommer til anvendelse dersom summen av alle målepunktene til
en kunde til sammen overgår 100 000 kWh/året eller om det er slik at unntaket kommer
til anvendelse for det enkelte målepunkt som overstiger 100 000 kWh.

2.2.1 NVEs vurderinger
Det opprinnelige høringsforslaget problematiserer i liten grad de prinsipielle skillene
mellom avtaler inngått mellom to profesjonelle parter og mellom en profesjonell part og
en forbruker.
Gjennomgående i lovgivningen nyter bedriftskunder langt mindre beskyttelse enn
forbrukere. Forskuddsbetaling er svært vanlig i bedriftsmarkedet og i mange tilfeller en
forutsetning for å kunne handle med nystartede bedrifter med lav kredittverdighet.
Med bakgrunn i høringsuttalelsene velger NVE å trekke forslaget om at små
forretningskunder skal nyte samme beskyttelse som forbrukere.

2.3 Unntaksregler for kunder med dårlig
betalingsevne
I det opprinnelige forslaget foreslår NVE å fjerne dagens unntaksregler for kunder med
dårlig betalingsevne. Argumentasjonen som trekkes frem er at etterskuddsbetaling er å
anse som et gode, og at det dermed ikke skal være forbeholdt dem med god
betalingsevne.
Dette synspunktet får støtte fra Forbrukerombudet. Forbrukerrådet har ikke kommentert
dette forslaget spesifikt.
Det er mange aktører som uttaler seg negativt til forslaget –Gudbrandsdalen Energi og
Energi Norge forklarer at behandlingen av disse sakene er krevende og gjøres i dialog
med bl.a. NAV. NAV setter vilkår for inngåelse av en del avtaler, hvori et av kravene ofte
er begrenset mulighet til opparbeidelse av ytterligere gjeld. Forskuddsbetaling fremholdes
som et viktig verktøy for å hjelpe enkelte kundegrupper med vanskeligheter med å styre
økonomien.
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2.3.1 NVEs vurderinger
Forslaget om å fjerne dagens unntaksbestemmelser for forbrukere med dårlig
betalingsevne var basert på en vurdering om at etterskuddsvis fakturering generelt sees på
som et gode og har positive markedsmessige gevinster.
Innspillene fra selskapene som er i daglig kontakt med disse kundene viser at det i mange
tilfeller er andre hensyn enn tilgang til de billigste kontraktene avgjørende. Et forbud mot
forskuddsfakturering av denne gruppen kan føre til at mulighetene for å lage individuelt
tilpassede faktureringsopplegg i dialog med kunden og NAV bortfaller.
NVE velger derfor å trekke forslaget om å fjerne denne unntaksbestemmelsen

3 Revidert forslag – Begrenset
adgang til forskuddsfakturering
Med bakgrunn i innspillene til det opprinnelige høringsdokumentet har NVE besluttet å
revidere deler av det opprinnelige forslaget. I det følgende kommenteres de endringer
som NVE nå foreslår sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Vi kommenterer i
utgangspunktet ikke her de forslag som står uendret sammenlignet med det opprinnelige
forslaget.4

3.1 Generelt om endringer i avregningsforskriften –
hjemmelsgrunnlag mv.
NVE foreslår at det gjøres endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
(avregningsforskriften).
Det foreslås endringer i forskriftens tittel, samt i §§1-1, 1-3, 3-3, 3-5, 7-1, 7-2 (ny), 7-3
(tidl. § 7-2) og 7-4 (tidl. § 7-3). I denne andre høringsrunden høres kun bestemmelsene
som foreslås endret fra første høringsrunde. Av hensyn til leserens oversikt, er forslag
som er opprettholdt uendret fra første høringsrunde inntatt i endringsforskriften i
høringsdokumentets siste kapittel.
NVE har hjemmel i energilovsforskriftens § 9-1, første ledd bokstav g og i til å vedta de
foreslåtte endringene.

3.2 Beskrivelse av de enkelte forslagene
I det følgende kommenteres de enkelte forslagene. Hovedforslaget om begrenset adgang
til forskuddsfakturering av elektrisk kraft foreslås gjennomført ved endring i
avregningsforskriften kapittel 7, ny § 7-2.

4

For merknader til disse forslagene, vises det til NVEs høringsdokument nr. 2/ 2013
av oktober 2013
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3.2.1 Endring av § 1-1. Formål
Det foreslås å endre § 1-1 fjerde ledd. Dette endringsforslaget må sees i sammenheng
med forslaget om endring i § 1-3 Definisjoner hvor det foreslås å fjerne begrepet
«husholdning» fra forskriften. Bakgrunnen for dette forklares i avsnitt 3.2.2.
§ 1-1 fjerde ledd- foreslås endret slik:
Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å
bevisstgjøre husholdninger forbrukere om sitt strømforbruk.
Bakgrunnen for å legge til «elektrisk energi» er at ved innføring av hovedforslaget endres
forskriftens formål til også å innebefatte elektrisk energi. Formålsparagrafen bør
gjenspeile dette.
Den andre endringen, erstatte begrepet «husholdning» med begrepet «forbruker»,
kommer som en følge av at begrepet husholdning fjernes fra forskriften. Se neste avsnitt.

3.2.2 Ending av § 1-3. Definisjoner
I den opprinnelige høringsrunden var det foreslått å innta begrepet «forbruker» i
definisjonene. Dette forslaget opprettholdes i denne høringsrunden, men med en annen
definisjon enn i det opprinnelige forslaget.
Forbruker foreslås definert slik:
Forbruker: fysisk person som får levert elektrisk energi og nettjeneste til målepunkt
registrert kun på ham eller henne, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet.
Definisjonen av «forbruker» tar utgangspunkt i det likelydende begrep («forbruker») i
forbrukerkjøpsloven § 1-1 tredje ledd. Omfattet av begrepet er kun de som ved kjøpet av
den elektriske energi og/ eller nettjeneste ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet. Det nærmere innhold i denne delen av definisjonen, vil måtte fastslås
på samme måte som innholdet i definisjonen av «forbruker» i forbrukerkjøpsloven § 1-1
tredje ledd.
Definisjonen er videre tilpasset de aktuelle sektorspesifikke forhold gjennom tilføyelsen
«som får levert elektrisk energi og nettjenester til målepunkt registrert kun på ham eller
henne». Dette er kun en mindre presisering sammenholdt med dagens formulering i
definisjonen av «husholdning», jf. avregningsforskriften gjeldende § 1-3. Den nye
definisjonen av «forbruker» innebærer således at de som kjøper eller på annen måte
mottar elektrisk energi og/ eller nettjeneste gjennom eller bak målepunkt registrert på
andre, ikke regnes som «forbruker» etter avregningsforskriften.
Som en følge av det nye begrepet «forbruker», foreslår NVE å ta ut begrepet
«husholdning» fra definisjonslisten i § 1-3.

3.2.3 Endring av § 2-5 Nettselskapets melding om leveringsstart til
kraftleverandør som skal ta over leveransen
Første ledd, bokstav i) foreslås endret til
i) opplysning om husholdning forbruker er pliktig til å betale merverdiavgift og
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Bakgrunnen er at begrepet «husholdninger» er foreslått fjernet fra forskriften.

3.2.4 Endring av § 7 Fakturering av husholdninger
Dette er høringsforslagets hovedforslag, og det er i dette kapitlet i forskriften at forslaget
om begrensning i adgangen til forskuddsfakturering av elektrisk energi kommer.
Forslaget består av flere «delforslag» og av hensyn til oversikt og lesbarhet vil disse
gjennomgås kronologisk. Innledningsvis gis kommentarer og merknader til forslaget som
helhet, og deretter følger kommentarer og merknader til det enkelte forslaget.
3.2.4.1 Merknader til forslaget som helhet
Dette forslaget setter rammene og begrensingene dersom en kraftleverandør benytter seg
av forskuddsfakturering.
Formålet med forslaget er å beskytte kundene mot urimelig høye forskuddskrav, som reelt
sett har innebåret at kundene har gitt usikrede lån til sine strømleverandører. Samtidig ser
NVE at det finnes gode argumenter for en viss bruk av forskuddsbetaling og at et totalt
forbud bl.a. ville kunne medført økte etableringshindre for nye kraftleverandører.
Forslaget innebærer at kraftleverandører kun kan kreve forskudd på kraftleveranser ti
uker frem i tid. Forskuddet skal være beregnet med bakgrunn i historisk forbruk i
målepunktet og prisen skal beregnes med bakgrunn i en referansepris på en representativ
nordisk kraftbørs.
Informasjonselementene som inngår i dette forslaget er tilgjengelig og etterprøvbar. Dette
legger til rette for et effektivt tilsyn med at den nye bestemmelsen følges.
Når kraftleverandør inngår avtale om kraftleveranse med en ny kunde, skal nettselskapet
oversende melding med informasjon om forventet uttak (basert på historisk forbruk) i
målepunktet. Denne informasjonen skal ligge til grunn for forbruksberegningene.
I hver forskuddsperiode skal det foretas avregning mellom faktisk forbruk og beregnet
forbruk. Kraftleverandører har med andre ord ikke anledning til å sende ut en rekke
forskuddsfakturaer, for så å avregne mot faktisk forbruk årlig/halvårlig e.l. Formålet med
dette er både å begrense forbrukerens tap dersom kraftleverandør går konkurs, samt å
sikre at perioden kunden avregnes for, er såpass nylig at det er praktisk mulig for kunden
å etterprøve utregningene.
Det nye forsalget innebærer også at kravet om at «fakturaen skal være oversiktlig og lett å
forstå» nå også vil gjelde fakturaen for elektrisk energi.
Forslaget innebærer endring av kapittelets tittel, endring i § 7-1, innføring av ny § 7-2
som regulerer fakturering av elektrisk energi til forbrukere, endring av gjeldende § 7-2,
(ny 7-3) og endring i gjeldende § 7-3 (ny § 7-4.).
3.2.4.2 Endring av tittel – Kapittel 7
Begrepet «husholdninger» er foreslått fjernet fra forskriften. Ny tittel blir dermed:
Kapittel 7. Fakturering av husholdninger forbrukere
Sammenlignet med det opprinnelige forslaget innebærer det nye forslaget at det ikke
lenger fremmes forslag om å endre reguleringen for fakturering av forretningskunder.
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3.2.4.3 Endring av § 7-1. Fakturering av husholdninger på bakgrunn av virkelig
forbruk
Paragrafoverskriften foreslå endret:
§ 7-1.Fakturering av husholdninger forbrukere for nettjenester på bakgrunn av
virkelig faktisk forbruk
Merknad:
Paragrafoversktiften inneholder to endringer. Den ene endringen følger av at
begrepet «husholdning» tas ut av forskriften. Den andre endringen er en rent
språklig endring, da «faktisk forbruk» er det begrepet som brukes senere i
paragrafen. «Faktisk forbruk» er også i tråd med normal begrepsbruk.
Annet ledd foreslås endret slik:
Husholdning Nettjenester til forbrukere med forventet årlig strømforbruk større
enn 8.000 kWh skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på
bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være av
tilnærmet lik varighet. Husholdninger Fakturering av nettjenester og elektrisk
energi til forbrukere med timemåler skal faktureres skje på grunnlag av faktisk
forbruk med timesoppløsning.
Merknad:
Denne endringen inneholder både språklige og materielle endringer.
Husholdningsbegrepet er tatt ut, og som følge av dette, endres første og siste
punktum.
Dagens unntaksbestemmelse som gir unntak for husholdninger med forventet årlig
strømforbruk under 8 000 kWh tas ut. Dette er i tråd med det opprinnelige forslaget
fra NVE.
Fjerde ledd foreslås endret slik:
Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en
husholdning forbruker faktureres à konto i tillegg.
Merknad:
Denne endringen foreslås som følge av at begrepet «husholdning» er tatt ut av
forskriften.
Femte ledd foreslås endret slik:
Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom husholdningens forbrukerens
betalingsdyktighet gjør det nødvendig. eller forventet årlig strømforbruk er mindre
enn 8.000 kWh.
Merknad:
Endringen inneholder både språklige og materielle endringer. Som følge av at
«husholdning» er tatt ut av forskriften fjernes dette også i denne paragrafen.
I det opprinnelige forslaget foreslo NVE å fjerne unntaksbestemmelsen knyttet til
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betalingsdyktighet. Med bakgrunn i høringsuttalelsene har NVE valgt å
opprettholde dagens unntaksbestemmelse knyttet til betalingsdyktighet.
Dagens unntaksbestemmelse for forbrukere med et lavt årlig forbruk fjernes. NVE
mener det er vesentlig at også forbrukere med lavt forbruk faktureres etter
hovedreglene. Særlig i byer hvor mange har relativt lite boareal og mange har
alternative oppvarmingskilder er det en høy andel av forbrukerne som har et
forventet årlig forbruk på under 8 000 kWh. NVE mener ikke det er rimelig at et
lavt forventet forbruk alene skal gi disse forbrukerne en svakere stilling enn de
forbrukerne som har et forventet forbruk over 8 000 kWh.
3.2.4.4 Forslag til ny §7-2. Fakturering av forbrukere for elektrisk energi på
bakgrunn av faktisk forbruk
Dette er hovedforslaget om innføring av begrensning i adgangen til forskuddsfakturering
av elektrisk energi. Den foreslåtte nye paragrafen lyder som følger:
§ 7-1 gjelder tilsvarende for fakturering av forbrukere for fakturering av
elektrisk energi.
Kraftleverandøren kan likevel fakturere forbruker forskuddsvis for elektrisk
energi, begrenset til maksimalt 10 uker mellom fakturaforfall og tidspunkt for
levering. Avregning mot faktisk forbruk skal skje for hver faktureringsperiode.
Beregningen av volum skal baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. For
beregning av pris benyttes månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk
kraftbørs, referert systempris. Prisen kan maksimalt settes til høyeste
stengningspris siste to uker for den månedskontrakten som ligger nærmest
tidspunkt for levering.
Merknad:
§7-2. inneholder regler for fakturering av forbrukere for elektrisk energi. Første ledd
stadfester at reglene i §7-1 gjelder også ved fakturering av elektrisk energi, med de
unntak som følger av annet ledd.
Annet ledd beskriver de regler kraftleverandører må følge dersom de ønsker å benytte seg
av forskuddsfakturering.
Bestemmelsen gir kun anledning til forskuddsfakturering ti uker frem i tid. Bransjen
anførte behovet for sikkerhetsstillelse og andre forpliktelser i forbindelse med deltagelse i
spotmarkedet som hovedproblemet med å forby forskuddsfakturering. NVE vurderer
dette reviderte forslaget til å ivareta disse hensynene, samtidig som det reduserer
forbrukerens risiko.
Videre presiseres det i annet ledd hvilket forbruk som skal ligge til grunn for beregningen
av volumet i forskuddsperioden. Ved leverandørskifte får den nye kraftleverandøren en
melding fra nettselskapet som blant annet inneholder forventet forbruk i målepunktet (se
forskriftens § 2-5). Dette er basert på historisk forbruk. Kraftleverandøren skal benytte
dette forbruket som utgangspunkt for beregningen av forskudd.
Annet ledd presiserer også hvordan man skal beregne forventede priser ved
forskuddsbetaling. Det er vesentlig for NVE at tallgrunnlaget skal være representativt,
offentlig kjent og etterprøvbart. NVE har besluttet at prisen skal refereres systempris og
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ikke områdepris for den aktuelle kraftleveringsavtalen. Dette er gjort for å sikre et
produkt med tilstrekkelig omsetning til å være representativt.
Med en «representativ finansiell nordisk kraftbørs» forstås p.t. Nasdaq OMX
Commodities.
3.2.4.5 Endring av gjeldende § 7- 2. Krav til utforming av faktura til
husholdninger
Som følge av oppdelingen av tidl. § 7-1 til §§ 7-1 og 7-2, endres § 7 -2 nummer til
§ 7-3. Videre er det, som følge av at «husholdning» er tatt ut av forskriften, foretatt en
endring i bestemmelsens tittel til «Krav til utforming av faktura til forbrukere. Krav til
utforming av faktura til husholdninger forbrukere
Paragrafen er videre restrukturert fra tidligere. Paragrafen er nå delt opp i to ledd, hver
med tilhørende bokstavpunkter, hvor først ledd lister hvilke regler som gjelder for
fakturering av nettjenester og annet ledd lister hvilke regler som gjelder for fakturering av
elektrisk energi.
Første ledd foreslås å lyde:
Følgende gjelder fakturering for nettjenester:
a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.
b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder
priser, kraftvolum og hvorvidt kunden forbrukeren mottar
leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom
stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1
tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c) Fakturaen i henhold til § 7-1 annet ledd skal inneholde en grafisk
sammenligning av årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med
tilsvarende periode foregående år.
d) Fakturaen skal inneholde Enova SF sitt telefonnummer til gratis
telefontjeneste for rådgivning om energisparing og energiomlegging.
e) Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om hvilke
opplysninger som må oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør, jf. §
2-4 annet ledd.
f) Fakturaen skal inneholde informasjon om at kunden forbrukeren kan
sammenlikne kraftpriser på Konkurransetilsynets internettsider. Det skal
opplyses om nettadressen til disse sidene.
g) Fakturaen skal opplyse om kundens forbrukerens anledning til å fremme
innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens muligheten til å
kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal
framgå av fakturaen.
Merknad:
I denne paragrafen var begrepet «kunden» brukt. For at forskriften skal være
konsistent i begrepsbruken er «kunde» erstattet med «forbruker».
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Det er ingen materielle endringer i leddet.
Annet ledd foreslås slik:
Følgende gjelder fakturering for elektrisk energi:
a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.
b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder
priser, kraftvolum og hvorvidt kunden forbrukeren mottar
leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom
stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1
tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c) Fakturaen skal opplyse om kundens forbrukerens anledning til å fremme
innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens muligheten til å
kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal
framgå av fakturaen.
Merknad:
Dette leddet er nytt, og definerer krav til utforming av faktura ved fakturering av elektrisk
energi.
3.2.4.6 Endring av 7-3. Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi
Som følge av oppdelingen av tidl. § 7-1 til §§ 7-1 og 7-2 endrer § 7-3 nummer til § 7-4.
Videre foreslås endringer i første ledd.
Første ledd skal lyde:
Ved felles fakturering, herunder purring, betalingspåminnelser og lignende,
av nettjenester og elektrisk energi skal fakturering av elektrisk energi skje etter
både de bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester og de
bestemmelser som gjelder fakturering av elektrisk energi.
Merknad:
Med det reviderte forslaget presentert i dette høringsdokumentet opprettes bestemmelser
for fakturering av elektrisk energi. Som en følge av dette må selskapene ved felles
fakturering av nettjenester og elektrisk energi følge alle bestemmelsene.
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4 Økonomiske og administrative
konsekvenser
NVE viser til vurderingene av de økonomiske og administrative konsekvenser i det
opprinnelige høringsnotatet.

4.1 Konsekvenser for nettselskaper
Det reviderte forslaget har etter NVEs vurderinger ikke konsekvenser for nettselskapene
utover det som det er redegjort for i forrige høringsrunde.

4.2 Konsekvenser for kraftleverandører
Det reviderte forslaget har mindre konsekvenser for kraftleverandører enn det
opprinnelige forslaget.
Sammenliknet med det opprinnelige forslaget innebærer det reviderte forslaget at
kraftleverandører fortsatt kan forskuddsfakturere, gitt at de følger de foreslåtte
bestemmelsene. Sammenlignet med gjeldende regler innebærer forslaget en vesentlig
begrensning av muligheten til forskuddsfakturering.
Det reviderte forslaget opprettholder dagens mulighet for å benytte annen
faktureringsmetode dersom forbrukerens betalingsdyktighet gjør det nødvendig. På dette
punktet er det reviderte forslaget uendret fra dagens situasjon.
Det reviderte forslaget inkluderer ikke små forretningskunder inn under reguleringen for
fakturering. På dette punktet er det reviderte forslaget uendret fra dagens situasjon.

4.3 Konsekvenser for forbrukere
For forbrukere som har kontrakter med forskuddsfakturering vil det reviderte forslaget
innebære at risikoen for den enkelte reduseres kraftig. Med dagens regelverk har det vært
tilfeller hvor enkelte kunder gjennom forskuddsfakturering har endt opp med å gi sin
kraftleverandør betydelige usikrede lån. Dersom en kraftleverandør går konkurs er penger
innbetalt på forskudd tapt for forbrukeren. Når muligheten til å kreve inn store beløp
reduseres, reduseres også risikoen for forbruker.
Det reviderte forslaget innebærer at fakturaen for elektrisk kraft skal være «oversiktlig og
lett å forstå». Det reviderte forslaget krever også tydelighet i hvilke tall som er lagt til
grunn for forskuddsberegningene. Dette gjør at det blir lettere for forbrukerne å
kontrollere både faktura og avregning. Dette er generelt positivt for kundene, men
hvorvidt det har en direkte økonomisk effekt er det vanskelig å si noe om.

4.4 Konsekvenser for forretningskunder
Sammenlignet med det opprinnelige forslaget innenbærer det reviderte forslaget at det
fortsatt er anledning til å inngå kraftavtaler med forskuddsfakturering.. Det reviderte
forslaget er en videreføring av dagens situasjon, forslaget har dermed ingen konsekvenser
sammenlignet med dagens situasjon.
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4.5 Konsekvenser for myndigheter o.a.
Sammenlignet med det opprinnelige forslaget vil det det reviderte forslaget medføre et
økt behov for tilsyn. Tilsynene vil være mer detaljert og krevende enn tilsyn med det
opprinnelige forslaget, som innebar forbud av en praksis.
Dette har økonomiske og administrative kostnader for bla. NVE.
I det reviderte forslaget er det lagt vekt på at tallgrunnlaget for utregning av forskudd skal
være etterprøvbart og basert på tilgjengelig informasjon. Dermed blir det mulig for NVE
og andre myndigheter å følge opp i tilsyn og klagesaker.
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5 Forslag til endringsforskrift
Endringsforskriften omhandler både endringene som opprinnelig ble hørt, og som NVE
ikke har justeringer til, og de endringene som nå høres.
Forskrift om endring i forskrift måling, avregning og samordnet opptreden ved
kraftomsetning og fakturering av nettjenester 11. mars 1999 nr. 301
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat XX.XX.2014 med hjemmel i forskrift
7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. § 9-1, gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon,
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 10-6.

I

I forskrift om endring i forskrift måling, avregning og samordnet opptreden ved
kraftomsetning og fakturering av nettjenester 11. mars 1999 nr. 301 gjøres følgende
endringer:
Avregningsforskriften tittel skal lyde:
Forskrift om måling, avregning og fakturering av nettjenester og elektrisk energi,
nettselskapets nøytralitet mv. samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester
Tittelen til avregningsforskriften kapittel 7 skal lyde:
Kapittel 7. Fakturering av husholdninger forbrukere
§ 1-1 fjerde ledd skal lyde:
Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å
bevisstgjøre husholdninger sluttbrukere om sitt strømforbruk.

§ 1-3 ny definisjon skal lyde:
Forbruker: fysisk person som får levert elektrisk energi og nettjeneste til målepunkt
registrert kun på ham eller henne, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet.

§ 1-3 definisjonen av «husholdning» utgår.

§ 3-3 tredje ledd skal lyde:
Målepunkt tilhørende husholdning sluttbruker med forventet årlig strømforbruk
høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk
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avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas
avlesning ved årsskifte.

§ 3-5 annet ledd skal lyde:
Når nettselskapet ikke kan innhente timeverdier i henhold til § 3-3 femte syvende
ledd, stipuleres måleverdiene på bakgrunn av foregående ukes verdier, om ikke
nettselskapet og sluttbrukeren blir enige om annet.

§ 7-1 skal lyde:
§ 7-1 (Fakturering av husholdninger forbrukere for nettjenester på bakgrunn av
virkelig faktisk forbruk)
Nettselskapet har ansvar for at fakturering av husholdninger forbrukere foregår i
henhold til regler i denne forskrift. Kraftleverandøren har ansvar for at fakturering av
elektrisk energi til forbrukere foregår i henhold til denne forskrift. Husholdning
Nettjenester til forbrukere med forventet årlig strømforbruk større enn 8.000 kWh skal
faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3
tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være av tilnærmet lik varighet. Husholdninger
Fakturering av nettjenester og elektrisk energi til forbrukere med timemåler skal
faktureres skje på grunnlag av faktisk forbruk med timesoppløsning.
Det kan faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk dersom innhenting av
målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet. Det skal opplyses
på fakturaen av forbruket er stipulert. Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det
etter anmodning fra en husholdning forbruker faktureres à konto i tillegg. Annen
faktureringsmåte kan benyttes dersom husholdningens forbrukerens betalingsdyktighet
gjør det nødvendig. eller forventet årlig strømforbruk er mindre enn 8.000 kWh.

Ny § 7-2 skal lyde:
§ 7-1 gjelder tilsvarende for fakturering av forbrukere for fakturering av elektrisk
energi.
Kraftleverandøren kan likevel fakturere forbruker forskuddsvis for elektrisk energi,
begrenset til maksimalt 10 uker mellom fakturaforfall og tidspunkt for levering.
Avregning mot faktisk forbruk skal skje for hver faktureringsperiode. Beregningen av
volum skal baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. For beregning av pris
benyttes månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert
systempris. Prisen kan maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to uker for den
månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering.

§ 7-3 (tidl. § 7-2) skal lyde:
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Følgende gjelder fakturering for nettjenester:
a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.
b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder
priser, kraftvolum og hvorvidt kunden forbrukeren mottar
leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom
stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1
tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c) Fakturaen i henhold til § 7-1 annet ledd skal inneholde en grafisk
sammenligning av årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med
tilsvarende periode foregående år.
d) Fakturaen skal inneholde Enova SF sitt telefonnummer til gratis
telefontjeneste for rådgivning om energisparing og energiomlegging.
e) Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om hvilke
opplysninger som må oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør, jf. §
2-4 annet ledd.
f) Fakturaen skal inneholde informasjon om at kunden forbrukeren kan
sammenlikne kraftpriser på Konkurransetilsynets internettsider. Det skal
opplyses om nettadressen til disse sidene.
g) Fakturaen skal opplyse om kundens forbrukerens anledning til å fremme
innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens muligheten til å
kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal
framgå av fakturaen.
Følgende gjelder fakturering for elektrisk energi:
a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.
b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder
priser, kraftvolum og hvorvidt kunden forbrukeren mottar
leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom
stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1
tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c) Fakturaen skal opplyse om kundens forbrukerens anledning til å fremme
innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens muligheten til å
kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal
framgå av fakturaen.

§ 7-4 (tidl. § 7-3) første ledd skal lyde:
Ved felles fakturering, herunder purring, betalingspåminnelser og lignende, av
nettjenester og elektrisk energi skal fakturering av elektrisk energi skje etter både de
bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester og de bestemmelser som gjelder
fakturering av elektrisk energi.
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II

Endringene trer i kraft 1.7.2015.
Endringene i kapittel 7 får anvendelse også for avtaler om levering av nettjenester og
avtaler om levering av elektrisk energi som er inngått før 1.7.2015.

22

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Høringsdokumentserien i 2014
Nr. 1

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning
og fakturering av nettjenester. Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning
og Elhub Høringsdokument juni 2014

Nr. 2

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning
og fakturering av nettjenester. Endringer vedrørende plusskunder og skattesats

Nr. 3

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften. Krav om etterskuddsfakturering mv.

Nr. 4

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer Endringer vedrørende kryssubsidiering

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: 09575
Internett: www.nve.no

