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Forord 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppsummerer med dette første og andre 

gangs forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og 

samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 

(avregningsforskriften). 

Forslaget om krav om etterskuddsfakturering ble sendt på høring fra oktober 2013 til 

januar 2014. Deretter ble et revidert forslag om begrenset adgang til forskuddsfakturering 

sendt på annengangs høring 27. juni 2014. Høringsfristen var 10. oktober 2014. 

Denne oppsummeringsrapporten vil i det videre forholde seg til forslaget presentert i det 

andre høringsdokumentet, og de innspillene NVE mottok i den andre høringsrunden. 

NVE har mottatt 15 høringsuttalelser. 

NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. For å synliggjøre 

hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet 

oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene. 

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning 

og fakturering av nettjenester vil tre i kraft 1. januar 2016. 

 

 

Oslo, 26. juni 2015 

 

 

 

 

Per Sanderud 

Vassdrags- og 

energidirektør 

Ove Flataker 

Avdelingsdirektør 
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1 Innledning 

1.1 Om høringen 
Forslaget om begrenset adgang til forskuddsfakturering ble sendt på annengangs høring 

27. juni 2014 (NVE dokument 3:2014). Høringsfristen var 10. oktober 2014. NVE 

dokument 3:2014 var basert på forslaget i NVEs første høringsdokument 2:2013 og de 

innspillene som ble mottatt i den første høringsrunden om krav til etterskuddsfakturering. 

Førstegangshøring ble avholdt fra oktober 2013 til januar 2014. NVE dokument 2:2013 

og de mottatte høringsinnspillene er tilgjengelig på www.nve.no. 

Denne oppsummeringsrapporten vil i det videre forholde seg til forslaget presentert i 

NVE dokument 3:2014, og de innspillene NVE mottok i den andre høringsrunden om 

begrenset adgang til forskuddsfakturering. 

Høringsdokumentet og alle mottatte høringsuttalelser er lagt ut på NVEs nettsted 

www.nve.no. 

Det er innkommet 15 høringsuttalelser. 

Følgende høringsinstanser har ingen merknader: 

 Landsorganisasjonen i Norge - LO 

Følgende høringsinstanser har hatt merknader: 

 Fjordkraft AS 

 Hafslund Strøm AS 

 Eidsiva Nett AS 

 Ustekveikja Energi AS 

 TrønderEnergi Marked AS 

 Telinet Energi AS 

 Kvinnherad Energi AS 

 VOKKS Kraft AS 

 Distriktenes energiforening (DEFO) og KS Bedrift Energi (felles 

høringsuttalelse) 

 Energi Norge 

 Forbrukerombudet 

 Forbrukerrådet 

 Justis- og beredskapsdepartementet 

 Norsk vann 
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1.2 Innholdet i denne oppsummeringsrapporten 
Flere høringsinstanser har kommet med generelle merknader til forslaget om begrenset 

adgang til forskuddsfakturering som ble sendt på annengangs høring. Disse er behandlet i 

pkt. 2. 

En rekke høringsinstanser har kommet med merknader til de enkelte bestemmelser. Disse 

er behandlet i pkt. 3. 

I NVE-dokument 3:2014 vurderer NVE de innspillene som kom til det første 

høringsdokumentet 2:2013. Disse vil ikke kommenteres ytterligere i denne 

oppsummeringsrapporten. 

Der det refereres til «høringsdokumentet» refereres det til NVE dokument 3:2014. 

Referanser til «høringsuttalelsene» refererer til høringsuttalelser gitt til NVE dokument 

3:2014. I de tilfellene der det er behov for å referere til den første høringsrunden, enten 

høringsdokumentet eller høringsuttalelser, vil dette spesifiseres eksplisitt. 

I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller 

tolkninger er endret, vil NVE legge det som er sagt i dokument 3:2014 til grunn ved 

tolkningen og anvendelsen av forskriften etter endringen selv om det ikke er gjentatt her. 

Den endelige forskriftsteksten finnes i pkt. 4. 

De viktigste endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på annengangs 

høring er: 

 Daværende § 7-1 er endret til § 7-1a om fakturering av forbrukere for nettjenester 

på bakgrunn av faktisk forbruk 

 Det som var foreslått som ny § 7-2 har i stedet blitt til ny § 7-1b om fakturering 

av elektrisk energi 

 Diverse endringer i §§ 1-1 fjerde ledd, 1-3, 2-5 bokstav i) og kapittel 7 som følge 

av at «husholdning» er erstattet med «forbruker» 

2 Generelle merknader 

2.1 Endring av avregningsforskriftens tittel 
I den første høringsrunden (2:2013) foreslo NVE å endre avregningsforskriftens tittel på 

bakgrunn av forslag til endringer i kapittel 7. 

Forskrift om måling, avregning og fakturering av nettjenester og elektrisk 

energi, nettselskapets nøytralitet mv. samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester 

2.1.1 Høringsinstansenes innspill 

Det har ikke kommet inn spesifikke kommentarer til forslaget. NVE har foretatt en 

språklig justering ved å fjerne «og» og lagt til et komma. 
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2.1.2 NVEs kommentar 

Avregningsforskriftens tittel skal lyde: 

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk 

energi, nettselskapets nøytralitet mv.  

2.1 Begrensning av adgang til forskuddsvis 
fakturering 

2.1.3 Høringsinstansenes innspill 

Majoriteten av høringsinstansene som har uttalt seg om temaet er jevnt over positive til 

hovedforslaget i høringsdokumentet (NVE dokument 3:2014). 

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet er kritiske til hovedforslaget. De peker på at 

forbudet mot forskuddsfakturering slik det var presentert i den første høringsrunden 

(NVE dokument 2:2013) er å foretrekke fra et forbrukerperspektiv, og at det første 

forslaget fjernet all risiko for forbrukeren i forbindelse med kjøp av elektrisk energi. 

Forbrukerombudet kommenterer at løsningen NVE foreslår i denne andre høringsrunden 

(3:2014) er en løsning Forbrukerombudet subsidiert kan gi sin tilslutning til. 

Energi Norge er positive til endringene som er gjort mellom høringsrunde en og 

høringsrunde to, men holder fast på sitt prinsipielle standpunkt. Energi Norge er «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 forbrukerne 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). 

Telinet gir også sin støtte til revisjonen av forslaget fra første høringsrunde, men 

opprettholder sin prinsipielle motstand mot regulering av fakturering av elektrisk energi. 

2.1.4 NVEs kommentar 

NVE viser til NVE dokument 3:2014 pkt. 2.1.3 for argumentasjon for forslaget. 

NVE fastholder sin vurdering av at det nye forslaget vil kunne redusere forbrukerens 

maksimale risiko betydelig, samtidig som det gjør det mulig for enkeltselskaper å bruke 

forskuddet til å finansiere virksomheten, spesielt i en etableringsfase. NVE vurderer ikke 

innspillene fra høringsrunden til å være tilstrekkelig vektige til å forkaste eller endre 

hovedforslaget. 

Endringene i kapittel 7 får anvendelse også for avtaler om levering av nettjenester og 

avtaler om levering av elektrisk energi som er inngått før forskriftens ikrafttredelse. 

2.2 Ikrafttredelsestidspunkt 
I NVE dokument 3:2014 var ikrafttredelsestidspunktet satt til 1. juli 2015. 

Ettersom arbeidet med å vedta de nye forskriftsendringene har tatt lenger tid enn planlagt, 

finner NVE det fornuftig at ikrafttredelsestidspunktet utsettes til 1. januar 2016. 
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2.3 Likebehandling av små bedriftskunder 
I det første høringsdokumentet (2:2013) foreslo NVE at små næringskunder skulle ha 

samme beskyttelse som forbrukere. Dette forslaget møtte massiv motstand i den første 

høringsrunden. 

I det andre høringsdokumentet (3:2014) var dette forslaget trukket fra NVEs side. 

2.3.1 Høringsinstansenes innspill 

De høringsuttalelsene som kommenterer dette temaet er positive til at NVE trakk 

forslaget. 

2.3.2 NVEs kommentar 

NVE har ingen kommentarer utover det som fremkommer i NVE dokument 3:2014. 

2.4 Unntaksregler for kunder med dårlig 
betalingsevne 

I det første høringsdokumentet foreslo NVE å fjerne dagens unntaksregler for kunder med 

dårlig betalingsevne. Dette forslaget møtte motstand fra de fleste høringsinstansene. 

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet var positive til forslaget. 

Med bakgrunn i begrunnelsene fra høringsinstansene valgte NVE å trekke dette forslaget 

i det andre høringsdokumentet (3:2014). 

2.4.1 Høringsinstansenes innspill 

De høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet er positive til at NVE trekker 

forslaget. 

2.4.2 NVEs kommentar 

NVE har ingen kommentarer utover det som fremkommer i NVE dokument 3:2014. 

2.5 Avtaler om frikraft  

2.5.1 Høringsinstansenes innspill 

En av høringspartene, Kvinnherad Energi, har bedt om unntak fra bestemmelsene om 

begrenset adgang til forskuddsfakturering for avtaler om frikraft inngått mellom 

konsesjonær og sluttbruker (grunneier). Som en del av det økonomiske oppgjøret i 

forbindelse med avståelse av fallrettigheter mv., får enkelte grunneiere rett til en gitt 

kraftmengde pr. år. Kvinnherad Energi skriver at sluttbruker/grunneier får tildelt et visst 

årsvolum som tas ut i frikraft, mens det som overstiger tildelt frikraftvolum må avregnes 

som ordinært uttak. I følge Kvinnherad Energi vil en slik ordning innebære at man ikke 

kan avregne sluttbruker etterskuddsvis, men at en må beregne forskuddsvis a konto. 

Deretter foretas det en årsavregning når det reelle årsforbruket er på plass. 

2.5.2 NVEs kommentar 

NVE har forståelse for Kvinnherad Energi sitt behov for forutsigbarhet i deres ordning 

om frikraft. 
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Etter NVEs forståelse er frikraft definert og regulert noe ulikt i privatrettslige avtaler. 

NVE finner det derfor hensiktsmessig å ikke gi et generelt unntak i forskrift, men legger 

opptil at NVE kan gi dispensasjon dersom vilkårene er tilstede. Når forskriftsendringene 

vedtas, kan hver enkelt kraftleverandør som har forbruker på frikraftavtaler søke NVE om 

dispensasjon fra reglene om begrenset adgang til forskuddsfakturering i henhold til 

avregningsforskriften § 9-2. 

3 Merknader til de enkelte 
bestemmelser 

3.1 Innledning 
I det følgende oppsummeres innkomne høringsinnspill og NVEs kommentarer til disse. 

Der det ikke er kommet høringsinnspill, fremgår dette. 

3.2 Endring av § 1-1. Formål 

3.2.1 Høringsdokumentets forslag 

Det er foreslått at § 1-1 fjerde ledd skal lyde: 

Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å 

bevisstgjøre husholdninger sluttbrukere om sitt strømforbruk. 

Dette endringsforslaget må sees i sammenheng med forslaget om endring av § 1-3 

definisjoner, hvor det er foreslått å fjerne begrepet husholdning fra forskriften. 

3.2.2 Høringsinstansenes innspill 

Flere høringsinstanser (Hafslund Nett, Hafslund Strøm og Eidsiva Nett) har påpekt at 

NVE i denne paragrafen foreslår å erstatte husholdning med sluttbruker mens man i 

resten av forskriften har erstattet husholdning med forbruker. Dette oppfattes som 

inkonsistent. 

3.2.3 NVEs kommentarer 

NVE er enig med høringsinstansene i at det foreligger en inkonsistens i 

høringsdokumentet. Reglene for fakturering er regulert i kapittel 7 som gjelder 

forbrukere. § 1-1 fjerde ledd endres dermed i tråd med høringsinstansenes innspill. 

3.2.4 Endelig forskriftstekst 

§ 1-1 fjerde ledd skal lyde: 

Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å 

bevisstgjøre forbrukere om sitt strømforbruk. 

  



 

 8 

3.3 Endring av § 1-3. Definisjoner 

3.3.1 Høringsdokumentets forslag 

Forbruker er foreslått 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. 

3.3.2 Høringsinstansenes innspill 

De høringsuttalelsene som kommenterer dette, støtter forslaget. 

Eidsiva Nett påpeker at formuleringen kan være problematisk mtp. plusskunder. Eidsiva 

Nett viser videre til sin høringsuttalelse av 10. september 2014 vedrørende ny 

plusskundeordning.1 

3.3.3 NVEs kommentarer 

Plusskunder som er fysiske personer er å anse som forbrukere etter denne forskrift. 

Plusskundeordningen er en ordning som skal gjøre det lettere for uttakskunder som 

ønsker å produsere egen elektrisitet og som periodevis leverer overskuddsproduksjon til 

salg på nettet. Det er ikke ønskelig at disse kundene får svekket sine forbrukerrettigheter 

som følge av at de i perioder er leverandører av elektrisk kraft. 

NVE har foretatt en språklig justering i høringsforslaget ved å erstatte «ham eller henne» 

med «vedkommende». 

3.3.4 Endelig forskriftstekst 

§ 1-3 definisjon av «husholdning» utgår. 

§ 1-3 ny definisjon skal lyde: 

Forbruker: fysisk person som får levert elektrisk energi og nettjeneste til målepunkt 

registrert kun på vedkommende, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet. 

3.4 Endring av § 2-5. Nettselskapets melding om 
leveringsstart til kraftleverandør som skal ta 
over leveransen 

3.4.1 Høringsdokumentets forslag 

Første ledd, bokstav i) er foreslått endret til 

  i) opplysning om husholdning forbruker er pliktig til å betale merverdiavgift og 

 j) komponentkode. 

                                                      
1 Forslag om endringer knyttet til ny plusskundeordning i NVE høringsdokument 2:2014 (Forslag 

til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften) 
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Bakgrunnen for endringen er at begrepet «husholdninger» er foreslått fjernet fra 

forskriften. 

3.4.2 Høringsinstansenes innspill 

Eidsiva Nett påpeker at denne endringen ikke var kommet med i forslaget til 

endringsforskrift i NVEs dokument 3:2014. 

Det har ikke kommet inn øvrig innspill til forslaget. 

3.4.3 NVEs kommentarer 

Forslaget har blitt omtalt i høringsdokumentet 3:2014, men ved en inkurie var denne falt 

ut av forslaget til forskriftstekst. Den er nå tatt inn i endelig forskriftstekst. 

Med tanke på innholdet i endringen har NVE ingen kommentarer utover det som 

fremkommer i NVE dokument 3:2014. 

3.4.4 Endelig forskriftstekst 

Høringsdokumentets forslag opprettholdes. 

3.5 Endring av § 3-3 tredje ledd  

3.5.1 Høringsdokumentets forslag 

Det er foreslått at § 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 avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet 

like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte. 

Bakgrunnen for endringen er at begrepet «husholdninger» er foreslått fjernet fra 

forskriften. 

3.5.2 Høringsinstansenes innspill 

Eidsiva Nett påpeker at denne endringen kan skape problemer for enkelte fritidsboliger 

og næringskunder med lavt forbruk, da hovedregelen etter endringen blir at alle 

målepunkt med forventet årlig strømforbruk over 8 000 kWh skal avleses minst 

kvartalsvis. 

Energi Norge fremholder i sin høringsuttalelse at høringen om begrenset adgang til 

forskuddsfakturering (NVE 3:2014) ikke er avstemt med høringen av forskriftendringer 

knyttet til innføring av Elhub (NVE dokument 1:2014). 

3.5.3 NVEs kommentarer 

Det er en målsetning at så mange målepunkt som mulig avleses jevnlig for å sikre så rett 

fakturering som mulig. 

NVE henviser til forskriftens § 3-5 i de tilfeller der avlesning av målerstand medfører 

urimelig kostnad for nettselskapet. NVE kan ikke se at en stipulering av målerstand 

mellom avlesningene er en større ulempe for forbrukerne enn ingen avlesning. 



 

 10 

I det utsendte høringsdokumentet hadde NVE i to tilfeller benyttet begrepet «sluttbruker» 

som erstatning for «husholdning». Etter en ny vurdering har vi nå konsekvent erstattet 

«husholdning» med «forbruker». 

Vedrørende Energi Norges innspill så kan ikke NVE se at høringen om begrenset adgang 

til forskuddsfakturering ikke er avstemt med høringen av forskriftsendringer knyttet til 

innføring av Elhub. I utarbeidelsen av endringsforskrifter vil det være vesentlig at man 

hensyntar andre vedtatte endringer, eller avventer vedtak i saker som får betydning. Når 

endringene om begrenset adgang til forskuddsfakturering trer i kraft 1. januar 2016, vil 

unntaket i nåværende § 7-1 femte ledd om fakturering for forbrukere med et forventet 

forbruk på under 8 000 kWh/årlig fjernes. Unntaket i § 3-3 tredje ledd om (minimum) 

kvartalsvis avlesning vil imidlertid ikke fjernes for disse forbrukerne. 

Bestemmelsen vil bli endret en gang til som følge av at samme paragraf endres ved 

innføring av Elhub.2 

Når Elhub innføres vil § 3-3 tredje ledd lyde som følgende: 

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig 

strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver 

måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet 

like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte. 

3.5.4 Endelig forskriftstekst 

§ 3-3 tredje ledd skal lyde: 

Målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 

8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk 

avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal 

foretas avlesning ved årsskifte. 

3.6 Endring av § 3-5 annet ledd 

3.6.1 Høringsdokumentets forslag 

Det er foreslått at § 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. 

3.6.2 Høringsinstansenes innspill 

Det har ikke kommet inn spesifikke kommentarer til forslaget. 

3.6.3 NVEs kommentarer 

NVE har ingen kommentarer utover det som fremkommer i NVE dokument 2:2013. 

                                                      
2 I NVE rapport 51:2015 (oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer 

vedrørende innføring av Elhub) er det vedtatt at endring av § 3-3 tredje ledd trer i kraft 20. februar 

2017. 
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3.6.4 Endelig forskriftstekst 

Høringsdokumentets forslag opprettholdes. 

3.7 Endring av kapittel 7. Fakturering av 
husholdninger 

Hovedforslaget om begrensning i adgangen til forskuddsfakturering av elektrisk energi er 

nedfelt i kapittel 7. 

Hovedforslaget består av flere «delforslag» og av hensyn til oversikt og lesbarhet vil disse 

gjennomgås kronologisk. 

3.7.1 Endring av tittel – kapittel 7 

 Høringsdokumentets forslag 

Begrepet «husholdninger» er foreslått fjernet fra forskriften. Ny tittel blir dermed: 

 Kapittel 7. Fakturering av husholdninger forbrukere 

 Høringsinstansenes innspill 

Det har ikke kommet inn spesifikke kommentarer til forslaget. 

 NVEs kommentarer 

NVE har ingen kommentarer utover det som fremkommer av NVE dokument 3:2014. 

 Endelig forskriftstekst 

Høringsdokumentets forslag opprettholdes. 

3.7.2 Endring av § 7-1. Fakturering av husholdninger på bakgrunn av 
virkelig forbruk 

 Forslag i første og andre høringsdokument 

Paragrafoverskriften er foreslått endret: 

§ 7-1.Fakturering av husholdninger forbrukere for nettjenester på bakgrunn av 

virkelig faktisk forbruk 

Første ledd er foreslått endret slik: 

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. 

Annet ledd er foreslått 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. 

Fjerde ledd er foreslått endret slik: 
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Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en 

husholdning forbruker faktureres à konto i tillegg. 

Femte ledd er foreslått endret slik: 

Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom husholdningens forbrukerens 

betalingsdyktighet gjør det nødvendig. eller forventet årlig strømforbruk er mindre enn 

8.000 kWh. 

 Høringsinstansenes innspill 

Flere høringsinstanser (blant annet Eidsiva Nett, Trønder Energi Nett, Hafslund Strøm og 

Hafslund Nett) har spilt inn at forholdet mellom foreslått endret § 7-1 og ny § 7-2 ikke er 

optimalt. Flere høringsinstanser kommer med ulike forslag til hvordan § 7-1 og ny § 7-2 

bør redigeres. 

 NVEs kommentarer 

NVE er enig i at forholdet mellom § 7-1 og tidligere foreslått § 7-2 i det utsendte 

høringsdokumentet ikke var optimalt. 

I høring om innføring av gjennomfakturering ble det foreslått en ny § 7-4 om avtale om 

gjennomfakturering (NVE dokument 1:2015). Videre ble det i forskriftsendringene 

knyttet til innføring av Elhub (NVE Rapport 51:2015) vedtatt en ny § 7-5 om fakturering 

basert på måleverdier i Elhub. 

På bakgrunn av dette mener NVE at det er fornuftig å heller endre nåværende § 7-1 til 

§ 7-1a og opprette en ny § 7-1b i stedet for høringsforslagets § 7-2. Dette medfører at 

reglene i nåværende § 7-2 om fakturautforming vil beholdes, og det samme gjelder 

reglene om felles fakturering i § 7-3. 

Formuleringen «Kraftleverandøren har ansvar for at fakturering av elektrisk energi til 

forbrukere foregår i henhold til denne forskrift» er flyttet til ny § 7-1b. 

 Endelig forskriftstekst – ny § 7-1a 

Nåværende § 7-1 endres til§ 7-1a og skal lyde: 

§ 7-1a. Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk 

Nettselskapet har ansvar for at fakturering av forbrukere foregår i henhold til 

regler i denne forskrift. 

Nettjenester til forbrukere skal faktureres etterskuddsvis minimum hver 

tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene 

skal være av tilnærmet lik varighet. Fakturering av nettjenester til forbrukere med 

timemåler skal 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 at forbruket er stipulert. 

Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en 

forbruker faktureres à konto i tillegg. 
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Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom forbrukerens 

betalingsdyktighet gjør det nødvendig. 

3.7.3 Forslag til ny § 7-2. Fakturering av forbrukere for elektrisk 
energi på bakgrunn av faktisk forbruk 

 Høringsdokumentets forslag 

Dette er hovedforslaget om innføring av begrensning i adgangen til forskuddsfakturering 

av elektrisk energi. I høringsdokumentet er det foreslått en ny paragraf § 7-2: 

§ 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. 

 Generelle kommentarer til høringsforslaget 

Som vist til i pkt. 3.7.2.3 har NVE opprettet en ny § 7-1b i stedet for høringsforslagets 

§ 7-2. 

 Forskriftens forhold til produktene fastpris og variabel pris 

3.7.3.3.1 Høringsinstansenes innspill 

En av høringspartene, Ustekveikja AS, spør om forskuddsbegrensningen også gjelder 

forbrukere på fastpriskontrakter. 

3.7.3.3.2 NVEs kommentar 

Denne problemstillingen kan generaliseres til å gjelde alle produkter som ikke baserer seg 

på spotpris. 

I den andre høringsrunden ble det ikke skilt mellom fastpris/variabel pris og 

spotpriskontrakter. Formålet med å begrense adgangen til forskuddsfakturering er å 

redusere den risikoen enkelte forbrukere har blitt eksponert for når kraftleverandøren 

deres har krevet inn store forskudd basert på urimelig høye antagelser om både pris og 

forventet forbruk i målepunktet. Disse to størrelsene er for forbrukeren ukjente før 

forbruket som skal faktureres inntreffer (tidspunkt for levering). 

I en fastprisavtale derimot er den avtalte fastprisen kjent for forbrukeren ved tidspunkt for 

avtaleinngåelse. Ved fastprisavtaler er det dermed kun forbrukerens forbruk som er 

ukjent. Med bakgrunn i dette mener NVE det er rimelig at fastprisavtaler kan 

forskuddsfaktureres med bakgrunn i den avtalte faste prisen. De andre begrensingene i 

forslaget, vedrørende estimert forbruk, perioden for forskuddsfakturering og avregning 

for hver enkelt periode, vil også gjelde for fastprisavtaler. 
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«Standard variabel» produkter kan også forskuddsfaktureres etter disse regler, gitt at 

prisen holdes den samme hele perioden og ikke endres mellom fakturatidspunkt og 

avregningstidspunkt. 

Disse presiseringene vil også fremgå av endelig forskriftstekst. Følgende endring er gjort 

i ny bestemmelse § 7-1b tredje ledd: 

«… For beregning av pris priselementer som ikke er kjent for forbruker før tidspunkt for 

levering, benyttes månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert 

systempris…» 

Gjennomsnittlig månedspris på Nord Pool Spot er et eksempel på priselementer som ikke 

er kjent for forbruker (eller kraftleverandør) før tidspunkt for levering. Pris per kWh i 

fastprisavtaler (og ved variabel pris) er derimot kjent for forbrukeren allerede ved 

avtaleinngåelse, og forbrukeren varsles i forkant ved eventuelle endringer. Fastpris og 

variabel pris avtaler omfattes dermed ikke av tredje ledd siste punktum.3 

 MVA, elsertifikater og påslag/fastbeløp i forskuddet? 

3.7.3.4.1 Høringsinstansenes innspill 

I den andre høringsrunden (3:2014) har noen av høringspartene (Energi Norge, 

Fjordkraft, Hafslund Strøm) bedt om at hhv. MVA og elsertifikater bør kunne inngå i 

forskuddet, og en høringspart (Telinet AS) har bedt om at margin (påslag) skal kunne 

inngå i forskuddet. Begrunnelsen er at dette er faktiske utlegg leverandøren har pådratt 

seg i forkant av oppgjør fra forbrukeren. 

3.7.3.4.2 NVEs kommentar 

MVA 

Norske aktørers kjøp av kraft på børsen er MVA-pliktig. Det betyr at leverandøren betaler 

kraften + MVA den samme dagen som forbrukeren mottar kraften. Leverandøren vil 

dermed ha både kraft og MVA utestående til oppgjør fra forbrukeren er mottatt. 

I lov om merverdiavgift er hovedregelen slik: 

§ 15-10 tredje ledd om dokumentasjonsplikt: 

(3) Salgsdokumentasjon for en merverdiavgiftspliktig omsetning kan ikke utstedes før ved 

levering av varen eller tjenesten. 

Etter hovedregelen kan det se ut som om MVA ikke kan tillegges kraftprisen ved 

forskuddsfakturering. Imidlertid er det bokføringsforskriften av 1.12.2004 nr. 1558, som 

åpner for unntak: 

 

                                                      
3 Nærmere beskrivelse av på forhånd kjente og ukjente priselementer finnes i NVE Rapport 

16:2015 (Oppsummeringsrapport: Ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler). 
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§ 5-2-6. Forskuddsfakturering 

Salgsdokument for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og 

lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. 

Det samme gjelder salgsdokument som gjelder adgang til museer, gallerier, 

fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. 

Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner 

sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokument inklusive 

merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert. 

Første ledd er ikke til hinder for at ikke-avgiftspliktige leveranser 

forskuddsfaktureres. (vår understrekning) 

Problemstillingen er bl.a. drøftet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 

(NARF),4 som gjør det klart at salg av strøm kommer inn under «abonnement», og 

dermed unntaksbestemmelsene. 

Etter NVEs syn henger MVA naturlig sammen med referansen for forskuddet, nemlig 

kraftkjøpet. MVA tillates tatt med som element i forskuddet. 

Påslag og fastbeløp 

Fra NVEs side er det ønskelig at forskuddsfakturaen skal inneholde de samme 

elementene som avregningen. Dette av hensyn til forbrukerens mulighet til å 

sammenligne de to utregningene og forstå differansen mellom de to. 

Påslag og fastbeløp er beløp som er på forhånd kjent for forbrukeren. 

Med de foreslåtte begrensningene i muligheten til forskuddsfakturering er det NVEs syn 

at forbrukerens risiko ikke øker vesentlig av at kraftleverandøren også tillates å 

forskuddsfakturere påslag og/eller fastbeløp. 

Etter NVEs syn kan påslag og/eller fastbeløp inngå i forskuddet. 

Elsertifikater 

I forskrift om elsertifikater § 23 første ledd står det: 

Ved den elsertifikatpliktiges prisopplysning og markedsføring overfor sluttbrukere 

skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inngå i prisen ved 

fastpriskontrakter og variable kontrakter. Ved kontrakter direkte knyttet til spotpris 

skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inngå i påslaget. 

Elsertifikatkostnaden skal ikke spesifiseres som en separat kostnad mot forbrukeren. 

Det er NVEs syn at kostnader til elsertifikater skal inngå i prisen ved fastpris- og variable 

kontrakter og i påslag eller fastbeløp for kontrakter knyttet til spotpris også ved 

forskuddsfakturering. 

                                                      
4 http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/GBS-13---forskuddsfakturering-og-MVA/ 
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 Fastsettelse av kurs EURO/NOK 

3.7.3.5.1 Høringsinstansenes innspill 

En av høringspartene, Ustekveikja AS, har stilt spørsmål om hvilken vekslingskurs 

mellom euro og norske kroner som skal ligge til grunn for beregningen. 

3.7.3.5.2 NVEs kommentar 

Bakgrunnen for dette spørsmålet er teksten i det opprinnelige forslaget til § 7-2 annet ledd 

der det heter: 

«… Prisen kan maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to uker for den 

månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering.» 

I det andre høringsdokumentet er det ingen referanse til euro-kursdag. Dette kan føre til at 

noen kraftleverandører spekulerer i vekslingsforholdet mellom NOK og EUR. 

For å begrense denne muligheten til spekulasjon finner NVE det nødvendig å presisere at 

vekslingsraten mellom EUR og NOK skal settes lik Norges Banks midtkurs på samme 

dag som kraftleverandøren legger til grunn for beregningen av forskuddsprisen. 

 Avregning for hver enkelt fakturaperiode 

NVE ser behovet for en ytterligere presisering av at hver enkelt fakturaperiode skal 

avregnes for seg, og innen rimelig tid etter at perioden er avsluttet. Formålet med dette er 

å sikre at forbrukernes risiko blir redusert. 

Forskriftsteksten er endret slik at dette fremkommer tydeligere. Følgende formulering er 

lagt til i ny bestemmelse § 7-1b tredje ledd: 

«… Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat for hver faktureringsperiode, 

innen rimelig tid etter periodens avslutning…» 

Presiseringen «innen rimelig tid» skal forstås som en tidsperiode som er maksimalt like 

lang som faktureringsperioden. 

 Øvrige presiseringer 

NVE har lagt til en presisering i høringsforslagets annet ledd. Nå fremgår det av § 7-1b 

annet ledd at § 7-1a med unntak av første og femte ledd, gjelder tilsvarende for 

fakturering av forbrukere av elektrisk energi. 

I den andre høringsrunden var det foreslått følgende: 

«… Prisen kan maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to uker for den 

månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering.» (vår understreking) 

For å tydeliggjøre at det er en plikt til å overholde bestemmelsen, er «kan» erstattet med 

«skal». I tillegg har vi foretatt en språklig justering ved å endre «…Prisen skal maksimalt 

(…)» til «….Denne prisen skal maksimalt (…)» 
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 Endelig forskriftstekst – ny § 7-1b 

Ny § 7-1b skal lyde: 

§ 7-1b. Fakturering av forbrukere for elektrisk energi 

Kraftleverandøren har ansvar for at fakturering av elektrisk energi til 

forbrukere foregår i henhold til denne forskrift. 

§ 7-1a med unntak av første og femte ledd 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 separat for hver 

faktureringsperiode, innen rimelig tid etter periodens avslutning. Beregningen av 

volum skal baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. For beregning av 

priselementer som ikke er kjent for forbruker før tidspunkt for levering, benyttes 

månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert 

systempris. Denne prisen skal maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to 

uker for den månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering. 

Vekslingskurs mellom norske kroner og euro skal maksimalt settes til Norges 

Banks midtkurs samme dato som valgt stengningspris. 

3.7.4 Endring av § 7- 2. Krav til utforming av faktura til 
husholdninger 

 Høringsdokumentets forslag 

Som følge av at «husholdning» er tatt ut av forskriften, er det foretatt en endring i 

bestemmelsens tittel til «Krav til utforming av faktura til husholdninger forbrukere.» 

NVE foreslo i høringsdokumentet å dele opp paragrafen 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 er foreslått 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. 
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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, og 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. 

Annet ledd er foreslått 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 mulighet til å kontakte 

Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av 

fakturaen. 

 Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge påpeker i sin høringsuttalelse at referansen til Konkurransetilsynets 

prisoversikt bør endres i forskriften. 

 NVEs kommentarer 

I etterkant av høringen har det blitt avklart at Forbrukerrådet oppretter en egen prisportal 

for strøm som tar over for Konkurransetilsynets. Denne portalen åpner i løpet av 

sommeren 2015. 

Bestemmelsen endres slik at tidligere henvisning til Konkurransetilsynet endres til 

Forbrukerrådet. 

Som følge av endring av § 7-1 til § 7-1a og opprettelse av ny § 7-1b i stedet for ny § 7-2 

er det ikke lenger nødvendig å flytte § 7-2 til § 7-3. 

NVE har lagt til en mindre presisering i § 7-2 første ledd bokstav a og annet ledd bokstav 

a. 

a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren 
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 Endelig forskriftstekst 

§ 7-2 skal lyde: 

 

§ 7- 2. Krav til utforming av faktura til forbrukere 

  Følgende gjelder fakturering for nettjenester: 

a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren. 

b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder 

priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig 

kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier 

benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal 

dette fremgå tydelig av fakturaen. 

c) Fakturaen i henhold til § 7-1a 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 forbrukeren kan 

sammenlikne kraftpriser på Forbrukerrådets internettsider, og det skal 

opplyses om nettadressen til disse sidene. 

g) Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme 

innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet 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 for forbrukeren. 

b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder 

priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig 

kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier 

benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal 

dette fremgå tydelig av fakturaen. 

c) Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme 

innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet til å kontakte 

Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av 

fakturaen. 



 

 20 

3.7.5 Endring av § 7-3. Felles fakturering av nettjenester og elektrisk 
energi 

 Høringsdokumentets forslag 

Første ledd er foreslått å 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. 

 Høringsinstansenes innspill 

Det er ikke kommet spesifikke kommentarer til denne endringen. 

 NVEs kommentarer 

Grunnet endring av § 7-1 til § 7-1a og opprettelse av en ny 7-1b i stedet for ny § 7-2 er 

det ikke lenger nødvendig å flytte § 7-3 til § 7-4. NVE har ingen øvrige kommentarer 

utover kommentarene gitt i NVE dokument 3:2014. 

 Endelig forskriftstekst 

§ 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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4 Forskriftstekst 
Forskrift om endring av forskrift om måling, avregning 

og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester  

 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 26. juni 2015 med hjemmel i forskrift 7. 

desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 g og i, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energiloven) § 10-6. 

 

I 

I forskrift om 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

 

Avregningsforskriftens tittel skal lyde: 

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, 

nettselskapets nøytralitet mv. 

 

§ 1-1 fjerde ledd skal lyde: 

Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å 

bevisstgjøre forbrukere om sitt strømforbruk. 

 

§ 1-3 definisjonen av «husholdning» utgår. 

 

§ 1-3 om ny definisjon skal lyde: 

Forbruker: fysisk person som får levert elektrisk energi og nettjeneste til målepunkt 

registrert kun på vedkommende, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet. 

 

§ 2-5 første ledd bokstav i skal lyde: 

i) opplysning om forbruker er pliktig til å betale merverdiavgift og 
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§ 3-3 tredje ledd skal lyde: 

Målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 

8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk 

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 syvende 
ledd, stipuleres måleverdiene på bakgrunn av foregående ukes verdier, om ikke 

nettselskapet og sluttbrukeren blir enige om annet. 

 

Tittelen til avregningsforskriftens kapittel 7 skal lyde: 

Kapittel 7. Fakturering av forbrukere 

 

Nåværende § 7-1 endres til § 7-1a og skal lyde: 

§ 7-1a. Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk 

Nettselskapet har ansvar for at fakturering av forbrukere foregår i henhold til 

regler i denne forskrift. 

Nettjenester til forbrukere skal faktureres etterskuddsvis minimum hver 

tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene 

skal være av tilnærmet lik varighet. Fakturering av nettjenester til forbrukere med 

timemåler skal 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 at forbruket er stipulert. 

Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en 

forbruker faktureres à konto i tillegg. 

Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom forbrukerens 

betalingsdyktighet gjør det nødvendig. 
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Ny § 7-1b skal lyde: 

§ 7-1b. Fakturering av forbrukere for elektrisk energi 

Kraftleverandøren har ansvar for at fakturering av elektrisk energi til 

forbrukere foregår i henhold til denne forskrift. 

§ 7-1a med unntak av første og femte ledd 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 separat for hver 

faktureringsperiode, innen rimelig tid etter periodens avslutning. Beregningen av 

volum skal baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. For beregning av 

priselementer som ikke er kjent for forbruker før tidspunkt for levering, benyttes 

månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert 

systempris. Denne prisen skal maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to 

uker for den månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering. 

Vekslingskurs mellom norske kroner og euro skal maksimalt settes til Norges 

Banks midtkurs samme dato som valgt stengningspris. 

 

§ 7-2 skal lyde: 

§ 7-2. Krav til utforming av faktura til forbrukere 

  Følgende gjelder fakturering for nettjenester:  

a) Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren. 

b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder 

priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig 

kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier 

benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal 

dette fremgå tydelig av fakturaen. 

c) Fakturaen i henhold til § 7-1a 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 forbrukeren kan 

sammenlikne kraftpriser på Forbrukerrådets internettsider, og det skal 

opplyses om nettadressen til disse sidene. 
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g) Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme 

innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet 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 for forbrukeren. 

b) Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder 

priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig 

kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier 

benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal 

dette fremgå tydelig av fakturaen. 

c) Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme 

innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet til å kontakte 

Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av 

fakturaen. 

 

§ 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. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2016. 
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