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Forord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på høring forslag til ny
forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler på vegne av Olje- og
energidepartementet.
Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel
VII, jf. også Utredningsinstruksen.
Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes Norges vassdrags- og energidirektorat
innen 10. november 2014.
Vi presiserer at dette høringsdokumentet gjelder rapporteringsplikt for
kraftleveringsavtaler, ikke andre aspekter ved opprettelsen av ny strømprisportal i regi av
Forbrukerrådet.
Innspill sendes fortrinnsvis elektronisk til nve@nve.no.
Innspill kan også sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.
Svaret merkes med referansenummer 201404491.
Etter høringsfristens utløp vil NVE oppsummere de innkomne høringsuttalelser og på
bakgrunn av disse vil Olje- og energidepartementet vedta ny forskrift.
Det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Oslo, 1. september 2014

Per Sanderud
vassdrags- og
energidirektør
Ove Flataker
avdelingsdirektør
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1 Innledning
NVE foreslår i dette dokumentet en ny forskrift om rapporteringsplikt for
kraftleveringsavtaler til forbrukere.
I revidert nasjonalbudsjett for 2014 er det lagt til grunn at det skal etableres en ny
strømprisportal til erstatning for dagens kraftprisoversikt i regi av Konkurransetilsynet.
Den nye strømprisportalen skal utvikles og driftes av Forbrukerrådet med bistand fra
blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hensikten er å gi forbrukere
oversiktlig og lett tilgjengelig prisinformasjon og dermed bedre mulighet til å opptre som
aktive forbrukere. Det vil igjen bidra til effektiv konkurranse mellom kraftleverandørene.
Kraftleverandørene er i dag pålagt en meldeplikt for sine kraftpriser og vilkår til
Konkurransetilsynet etter forskrift av 12. desember 1997 om meldeplikt for kraftpriser.
Forskriften er hjemlet i konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12.
I forbindelse med etableringen av en ny strømprisportal foreslår NVE, på oppdrag fra
Olje- og energidepartementet, en ny forskrift om rapporteringsplikt for
kraftleveringsavtaler til forbrukere som skal erstatte Konkurransetilsynets forskrift. Den
foreslåtte forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens forskrift, men med visse
endringer. Den nye forskriften foreslås hjemlet i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 med
NVE som kompetent myndighet. Det legges opp til at forskriften trer i kraft 1. januar
2015.
Dagens forskrift om meldeplikt hjemlet i konkurranseloven vil på sikt bli opphevet.
Detaljer rundt overgangen fra Konkurransetilsynets meldeplikt til den nye
rapporteringsplikten vil avklares nærmere under arbeidet med utvikling av den nye
strømprisportalen.

2 Forslag til ny forskrift
2.1 Bakgrunn
Informasjon om priser til forbrukere er en viktig forutsetning for effektiv konkurranse i
sluttbrukermarkedet for elektrisk energi. For forbrukere er en transparent oversikt over
priser og andre vilkår i kraftleveringsavtaler nødvendig for at de skal kunne treffe
kjøpsbeslutninger ut fra sine behov.
Det ble allerede i 1998 opprettet en søkbar database over kraftpriser på
Konkurransetilsynets nettsider. Oversikten over kraftprisene er basert på informasjon
innrapportert fra kraftleverandørene til Konkurransetilsynet etter forskrift av
12. desember 1997 nr. 1392 om meldeplikt for kraftpriser. Forskriften pålegger i
utgangspunktet alle næringsdrivende som selger elektrisk energi til forbrukere å melde
inn til Konkurransetilsynet om kraftpris pr. kWh, eventuelle årlige fastbeløp knyttet til
fastpris, informasjon om hvem tilbudet gjelder og eventuelle begrensninger ved tilbudet.
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Konkurransetilsynet ønsket at kraftprisene som presenteres i kraftprisoversikten skulle
være direkte sammenlignbare for forbrukerne. Konkurransetilsynet innførte derfor
tydelige definisjoner for avtaler som er underlagt meldeplikt. Individuelt fremforhandlede
avtaler og andre avtaler som ikke samsvarer med disse definisjonene er dermed ikke
underlagt meldeplikt, og presenteres ikke i kraftprisoversikten.1
Konkurransetilsynets kraftprisoversikt har lenge bidratt til mer aktive forbrukere, og har
slik sett stimulert konkurransen i sluttbrukermarkedet. Konkurransetilsynets prisoversikt
har imidlertid ikke blitt videreutviklet i takt med endringene i markedet.
I en rapport fra Pöyry, bestilt av NVE i 2011, kom det frem at kun omkring halvparten av
avtalene tilbudt til husholdningskunder i 2010 var presentert på Konkurransetilsynets
kraftprisoversikt.2 Videre viste rapporten at avtaler som ikke er oppført på
Konkurransetilsynets oversikt gjennomsnittlig har en høyere pris.
Den 30. juni 2014 ga Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forbrukerrådet
oppdraget om å utvikle og drifte en ny prisportal som skal erstatte Konkurransetilsynets
kraftprisoversikt. Den nye portalen skal omfatte alle kraftleveringsavtaler som er rettet
mot forbrukere. Forbrukerrådet har valgt å benytte begrepet strømprisportal om tjenesten
som skal utvikles. Utviklingsprosjektet skal ha en fremdrift som innebærer at ferdig
løsning skal være i drift og lanseres for publikum i løpet av første halvår 2015.
Strømprisportalen utvikles på samme teknologiske plattform som Forbrukerrådets øvrige
portaler.
En ny offentlig strømprisportal med oversikt over alle kraftleveringsavtaler legger til rette
for at forbrukerne enklere kan sammenligne egen pris med prisen på andre avtaler. Dette
vil gjøre det lettere for forbrukere å vurdere om det vil lønne seg å bytte
kraftleveringsavtale.
At forbrukere skal ha informasjon om tilgjengelige kraftleveringsavtaler følger også av
elmarkedsdirektiv II (direktiv 2003/54/EF) artikkel 3 og anneks A bokstav c som stiller
krav til at forbruker mottar transparent og sammenliknbar informasjon om priser, tariffer
og andre vilkår for levering av elektrisk energi. Direktivet er gjennomført i norsk rett.
Tilsvarende bestemmelser følger også av elmarkedsdirektiv III (direktiv 2009/72/EF)
artikkel 3 og anneks 1 nr. 1 bokstav c. Direktivet er EØS-relevant og vil med eventuelle
tilpasninger tas inn i EØS-avtalen. Etter artikkel 37 nr. 1 bokstav j skal nasjonal
reguleringsmyndighet overvåke utviklingen i markedsadgang og priser i
sluttbrukermarkedet for elektrisk energi. Informasjon om dette skal også rapporteres
videre til det europeiske regulatorbyrået (ACER).

1

Viser til Konkurransetilsynets internettsider for mer informasjon om Konkurransetilsynets
meldeplikt for kraftpriser: www.konkurransetilsynet.no/no/kraftpriser
2
Pöyry: «Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet», Econ-rapport
nr. R-2011-057, november 2011:
http://www.nve.no/PageFiles/13509/Priser%20og%20vilk%C3%A5r%20fra%20kraftleverand%C
3%B8rer.pdf
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2.2 Beskrivelse av foreslått forskrift
Det foreslås å vedta ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler. NVE
sender på vegne av Olje- og energidepartementet forslag til ny forskrift på høring.
Forskriften vil fastsettes av Olje- og energidepartementet med hjemmel i energiloven
§ 10-6 første og annet ledd.
Et viktig moment med den foreslåtte forskriften er en utvidelse av
rapporteringsforpliktelsen sammenlignet med dagens krav. Rapporteringsplikten er
foreslått å gjelde for alle kraftleveringsavtaler rettet mot forbrukere. Konkurransetilsynets
praksis med meldeplikt kun for avtaler som sammenfaller med entydige definisjoner vil
ikke videreføres.
NVE vil føre tilsyn med overholdelsen av forskriften. NVE kan ilegge pålegg og
tvangsmulkt for å sikre overholdelse av forskriften samt ilegge overtredelsesgebyr ved
mer alvorlige overtredelser.

2.3 Kommentarer til forskriftens bestemmelser
Det gis her en kort redegjørelse for bestemmelsene i den foreslåtte forskriften.

2.3.1 § 1 Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for et effektivt sluttbrukermarked for elektrisk
energi gjennom innhenting og offentliggjøring av informasjon om kraftleveringsavtaler til
forbrukere. Den innrapporterte informasjonen vil også kunne gjøres tilgjengelig for
tredjepart, for eksempel via Forbrukerrådet og deres informasjonsdelingsavtale.3

2.3.2 § 2 Virkeområde
Salg av elektrisk energi er konsesjonspliktig etter energiloven § 4-1
(omsetningskonsesjon). Forskriften gjelder for konsesjonærer som selger elektrisk energi
til forbruker. Dette kan for eksempel være energiverk, krafthandlere (tradere) eller andre
næringsdrivende som selger elektrisk energi som helt eller delvis er ment å dekke
kundenes private behov.
Rapporteringsplikten omfatter ikke nettleie og eventuelle fastbeløp knyttet til denne.

2.3.3 § 3 Definisjoner
Definisjonen av forbruker tilsvarer definisjonen i forbrukerlovgivningen. Med forbruker
menes enhver fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet.
En kraftleveringsavtale er definert som enhver avtale om salg av elektrisk energi mellom
en konsesjonær og en forbruker. Dette omfatter både avtaler som er tilbudt til eller inngått
med forbruker. Definisjonen omfatter både generelle avtaler og individuelle avtaler, se
kommentar til § 4.

3

Viser til Forbrukerrådets internettsider for informasjon om Standard informasjonsdelingsavtale
v2.2: https://www.finansportalen.no/Forsiden/Bruk+av+v%C3%A5re+data
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2.3.4 § 4 Rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
Den nye strømprisportalen skal være informativ og dekke samtlige kraftleveringsavtaler
som tilbys i markedet. Dette forutsetter at informasjonen som ligger i portalen til enhver
tid er oppdatert, men også at den inneholder all informasjon som er nødvendig for å
presentere et korrekt og veiledende bilde av markedet til forbruker. Forbrukere kan på
denne måten enkelt sammenligne sin kraftleveringsavtale med andre avtaler. For å oppnå
dette er det ikke tilstrekkelig å kun kreve innrapportering av avtaler som tilbys til nye
kunder. Rapporteringsplikten omfatter derfor både tilbudte og inngåtte
kraftleveringsavtaler rettet mot forbruker som fortsatt er aktive.
Forbrukere skal ikke forledes til å tro at de har en bedre eller dårligere avtale enn det de
faktisk har. Derfor er det viktig at priser og vilkår som oppgis i strømprisportalen
stemmer overens med priser og vilkår som gjelder for eksisterende kunder på samme
kraftleveringsavtale.
Rapporteringsplikten gjelder derfor enhver kraftleveringsavtale, og pris og andre
avtalevilkår i kraftleveringsavtalen skal være like for alle forbrukere avtalen tilbys til.
Rapporteringsplikten gjelder også individuelle avtaler som kun tilbys én forbruker.
Dersom pris varierer mellom forbrukere innenfor et prisområde, må dette rapporteres som
forskjellige kraftleveringsavtaler.
Forbrukere med fastprisavtaler kan ha forskjellig pris avhengig av når de har inngått
avtalen. Det må i rapporteringen komme tydelig frem hvilken dato de ulike prisene
gjelder for.

2.3.5 § 5 Rapporteringens innhold, rapporteringsform og
rapporteringsfrist
Innrapporteringene skal inneholde pris pr. kWh, samt eventuelle fastbeløp. Dette
innebærer at rapporteringen skal inneholde alle priskomponenter knyttet til
kraftleveringsavtalen som avhenger av forbruk og alle priskomponenter som ikke
avhenger av forbruk. Innrapporteringen skal videre inneholde informasjon om hvilke
kommuner kraftleveringsavtalen tilbys i. Dersom kraftleveringsavtalen inkluderer rabatter
eller tilleggsgoder, må dette rapporteres inn. Dersom det er begrensninger på volum som
tilbys eller andre begrensninger ved tilbudet, må dette også rapporteres inn.
NVE kan stille ytterligere krav til rapporteringens innhold. Det vil stilles krav til
innrapportering av de opplysninger som anses som relevante for å kunne fremstille
kraftleveringsavtalene via en nettbasert prisportal på en måte som fremmer transparens og
sammenlignbarhet.
Innrapporteringen skal skje elektronisk, og det vil bli utarbeidet en egen
rapporteringsløsning.
NVE vil, i god tid før den nye strømprisportalen er klar, bestemme tidspunktet for første
innrapportering. Det legges deretter opp til en fortløpende rapporteringsplikt for
kraftleverandørene, slik at de rapporterer inn gjeldende kraftleveringsavtaler. Portalen
skal til enhver tid være oppdatert. NVE vil i arbeidet med å nærmere presisere
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rapporteringsforpliktelsens innhold, form og frist, samarbeide tett med bransjen for å
finne hensiktsmessige løsninger.

2.3.6 § 6 Tilsyn og kontroll
NVE vil føre tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i forskriften blir oppfylt.
Bestemmelsens andre ledd fastsetter at enhver som omfattes av forskriften plikter å
medvirke til gjennomføring av tilsyn. Enhver som omfattes av forskriften plikter uten
hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av
myndigheten etter forskriften.

2.3.7 § 7 Pålegg
Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å gi de nødvendige pålegg for å sikre overholdelse av
forskriften eller vedtak fastsatt i medhold av forskriften.

2.3.8 § 8 Tvangsmulkt
NVE kan fastsette tvangsmulkt for overtredelser av forskriften eller pålegg eller
bestemmelser gitt i medhold av forskriften. Mulkten fastsettes med hjemmel i energiloven
§ 10-3 og gis enten som en engangsmulkt eller en løpende mulkt.
Tvangsmulkten er en fremadrettet reaksjon som skal fastsettes slik at den som overtrer
forskriftens regler, gis et insentiv til å gjenopprette lovlig tilstand.

2.3.9 § 9 Overtredelsesgebyr
I samsvar med energiloven §§ 10-7 og 10-8 kan NVE ilegge overtredelsesgebyr for
forsettlig eller uaktsom overtredelse av rapporteringsplikten i forskriften §§ 4 og 5. NVE
kan også gi overtredelsesgebyr for overtredelse av pålegg gitt med hjemmel i § 7 når det i
pålegget er særskilt bestemt at overtredelse kan medføre et slikt gebyr.
Overtredelsesgebyr er en tilbakeskuende reaksjon som tar sikte på å markere at
overtredelse av regelverket verken vil lønne seg eller på annen måte være akseptabelt,
uavhengig av om den lovlige tilstanden er gjenopprettet på ileggelsestidspunktet.
Overtredelsesgebyret vil benyttes i de tilfeller og på et slikt nivå at det virker effektivt,
står i rimelig forhold til overtredelsens grovhet og har avskrekkende virkning både på den
som ilegges gebyret, og på allmenheten. Disse momentene vil vektlegges ved utmåling av
overtredelsesgebyrets størrelse.
Overtredelsesgebyret kan pålegges enkeltpersoner eller et foretak når overtredelsen er
begått av noen som har handlet på vegne av et foretak.
Ilagt gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

2.3.10 § 10 Dispensasjon
Det kan i særlige tilfeller vurderes dispensasjon fra rapporteringsplikten. Søknad om
dispensasjon vil vurderes av NVE, og dispensasjon vil kun vedtas unntaksvis.

2.3.11 § 11 Ikrafttreden
For en rask etablering av strømprisportalen er planlagt ikrafttredelse av forskriften
1. januar 2015.
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Det vil komme en avklaring rundt avvikling av forskrift om meldeplikt gitt med hjemmel
i konkurranseloven etterhvert som arbeidet med utvikling av ny strømprisportal går
fremover.

3 Økonomiske og administrative
konsekvenser
Forslaget til ny forskrift om rapportering av kraftleveringsavtaler tar utgangspunkt i
Konkurransetilsynets forskrift om meldeplikt for kraftpriser av 12. desember 1997
nr. 1392. Likevel vil rapportering av kraftleveringsavtaler etter den nye forskriften skille
seg merkbart fra dagens rapportering til Konkurransetilsynet.
Dette gjelder spesielt kravene til hvilke avtaler som skal rapporteres inn. Forslaget til
forskrift innebærer at rapporteringsplikten omfatter alle kraftleveringsavtaler som tilbys
til forbrukere. Dette innebærer en betydelig økning i antall rapporteringspliktige avtaler.
Videre vil ny rapporteringsplikt også medføre ny rapporteringsløsning, som igjen vil
kunne medføre behov for både tekniske og administrative tilpasninger for de
rapporteringspliktige.
NVE vil, i samarbeid med Forbrukerrådet, søke å gjøre overgangen til ny
rapporteringsplikt og den videre innrapporteringen av kraftleveringsavtaler så smidig som
mulig, og vil i løpet av utviklingen av ny strømprisportal ha tett dialog med bransjen om
blant annet utforming av rapporteringsløsning.
Forbrukerne vil, med den nye strømprisportalen, få bedre oversikt over
kraftleveringsavtaler som tilbys i sluttbrukermarkedet. Dette kan være med på å bidra til
mer aktive forbrukere, mer konkurranse blant kraftleverandørene og dermed også et mer
effektivt sluttbrukermarked.
Det vil ved innføring av ny rapporteringsplikt tilfalle NVE nye forpliktelser, deriblant å
sørge for at rapporteringsplikten overholdes med medfølgende tilsynsoppgaver. Dataene
som blir tilgjengelig som følge av rapporteringsplikten vil imidlertid lette NVEs
markedsovervåkning samt NVEs eksisterende og fremtidige statistikkarbeid.
Forbrukerrådet, som vil ha ansvar for drift og vedlikehold av strømprisportalen, vil
tilsvarende ha ansvar for drift og vedlikehold av innrapporteringsløsningen. NVE vil være
ansvarlig for oppfølging og videreutvikling av rapporteringspliktforskriften.
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4 Forslag til forskriftstekst
Forslag til ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] 2014 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til god og oversiktlig informasjon om priser og vilkår i
kraftleveringsavtaler til forbruker og at slik informasjon blir offentlig tilgjengelig.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for omsetningskonsesjonærer som selger elektrisk energi til
forbruker.
§ 3. Definisjoner
Forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet.
Kraftleveringsavtale: en avtale mellom omsetningskonsesjonær og forbruker om
levering av elektrisk energi til forbruker.
§ 4. Rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
Informasjon om enhver kraftleveringsavtale tilbudt til eller inngått med forbruker
skal rapporteres inn til Norges vassdrags- og energidirektorat.
§ 5. Rapporteringens innhold, rapporteringsform og rapporteringsfrist
Rapporteringen skal inkludere pris pr. kWh, herunder eventuelle påslag, samt
eventuelle fastbeløp knyttet til enhver kraftleveringsavtale. Det skal også spesifiseres
hvem kraftleveringsavtalen tilbys til og eventuelle tilleggsgoder eller begrensninger ved
avtalen. Norges vassdrags- og energidirektorat kan stille ytterligere krav til
rapporteringens innhold og omfang.
Rapporteringen skal skje elektronisk og i samsvar med det Norges vassdrags- og
energidirektorat bestemmer.
Rapportering skal skje fra det tidspunkt Norges vassdrags- og energidirektorat
bestemmer, og skal deretter skje fortløpende.
§ 6. Tilsyn og kontroll
Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller
i medhold av forskriften blir overholdt.
Enhver som omfattes av forskriften skal medvirke til gjennomføring av tilsyn etter
første ledd. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som
er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.
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§ 7. Pålegg
Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for å
sikre at bestemmelser eller vedtak fastsatt i eller i medhold av denne forskriften blir
overholdt.
§ 8. Tvangsmulkt
Ved overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser eller pålegg gitt i
medhold av forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette en
tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.
§ 9. Overtredelsesgebyr
Ved overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av § 4, § 5 og pålegg gitt i
medhold av § 7 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr i
medhold av energiloven §§ 10-7 og 10-8.
§ 10. Dispensasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne
forskrift og de krav som er stilt i medhold av forskriften.
§ 11. Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
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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.

Nr. 5

Høringsdokument ETØ, Ole-Petter Kordahl

Nr. 6

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.
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0301 Oslo
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