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4.6.1 Forslag til endring av § 7-4a 
§ 7-4a Adgang gjennomfakturering Gjennomfakturering for forbrukere 

Nettselskap som tilbyr felles fakturering for forbrukere, skal tilby 
gjennomfakturering til alle kraftleverandører som ønsker det. Nettselskap kan ved tilbud 
av gjennomfakturering for forbrukere ikke kreve gjennomfakturering av øvrige kunder.  

Kraftleverandører som ønsker gjennomfakturering etter første ledd som ønsker 
gjennomfakturering som faktureringsmetode overfor forbrukere, må gjennomfakturere for 
alle sine forbrukere målepunkt tilknyttet nettselskapet. Dette gjelder kun målepunkt 
knyttet til forbrukere som kraftleverandøren har inngått kraftleveringsavtale med i 
henhold til § 2-3. Kraftleveringsavtalen skal i tillegg inneholde informasjon om at 
gjennomfakturering skal benyttes som faktureringsmetode. 

Kraftleverandøren skal varsle eksisterende kunder om endring i 
kraftleveringsavtalen. Endring i kraftleveringsavtalen kan tidligst tre i kraft én måned 
etter at varsel er sendt forbruker. 

 

4.6.2 RMEs merknader 
Den foreslåtte endringen innebærer at alle nettselskap som tilbyr felles fakturering 
og/eller gjennomfakturering for forbrukere til én eller flere kraftleverandører, plikter å 
tilby gjennomfakturering av forbrukere til de kraftleverandørene som ønsker dette. Dette 
er også i tråd med kravet om at felles fakturering skal tilbys på like og ikke-
diskriminerende vilkår i § 8-1 niende ledd i avregningsforskriften. 

Dette innebærer at nettselskap ikke kan stille krav om at øvrige kundegrupper også skal 
omfattes av gjennomfaktureringen, dersom kraftleverandøren ønsker å tilby 
gjennomfakturering til sine forbrukerkunder. 

4.6 Gjennomfakturering for forbrukere  
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6 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

6.1.2 Fakturering av forbrukere og gjennomfakturering 
Forslagene til endring av forskuddsfakturering og gjennomfakturering er ment som 
utfyllende presiseringer av eksisterende regelverk, og innebærer i begrenset grad 
endringer i aktørenes systemer eller rutiner. For enkelte aktører vil det likevel kunne 
påløpe noen implementeringskostnader. 

Forskuddsfakturering 

Tydeligere krav til hvordan forbrukerens fremtidige forbruk skal beregnes ved 
forskuddsfakturering, vil sikre at forbrukere ikke betaler for mye til sin kraftleverandør. 
Videre vil endringen gjøre det enklere for kraftleverandørene å overholde regelverket, og 
gjøre det enklere for RME å føre tilsyn. 

Endring i nettjenester som omfattes av gjennomfakturering 

Nettselskapene er fra 2021pålagt å utbetale USLA til sine kunder automatisk. 
Utbetalingen kan inkluderes på nettleiefakturaen som sendes til kraftleverandører med 
gjennomfakturering.  

Kostnaden ved å inkludere USLA på nettleiefakturaen som gjennomfaktureres antas å 
være liten fra nettselskapets side. For kraftleverandøren innebærer det at de vil måtte 
betale redusert nettleie for de kundene som mottar USLA. Effektene vil være små da det 
er få sluttbrukere som mottar USLA. Samlet utbetaling av USLA for norske nettselskaper 
i 2018 var på 35,2 millioner kroner, fordelt på ca 33 000 utbetalinger.13 

Presisering av plikter ved gjennomfakturering 

Tydeligere krav til nettselskapet om å tilby gjennomfakturering for forbrukere, vil gjøre 
det enklere for kraftleverandører å tilby gjennomfakturering til sine kunder. Dette kan 
bidra til likere konkurransevilkår for kraftleverandører.  

Den foreslåtte endringen innebærer at nettselskapet plikter å tilby gjennomfakturering til 
forbrukerkunder uten å stille andre vilkår, som gjennomfakturering av næringskunder. De 
fleste nettselskapene praktiserer gjennomfakturering i tråd med dette, og for disse 
selskapene vil endringen ikke ha noen økonomiske og administrative konsekvenser. 

Nettselskap som har stilt vilkår om gjennomfakturering av næringskunder for å 
gjennomfakturere forbrukerkunder, kan få tilleggskostnader ved å tilpasse sine systemer 
til to ulike faktureringsmetoder for kunder av samme kraftleverandør. 

For kraftleverandører som har blitt pålagt av nettselskapet å gjennomfakturere både 
forbrukerkunder og næringskunder for å få tilgang på gjennomfakturering i nettområdet, 
vil endringen innebære reduserte risiko for manglende betalinger fra kunder, og mindre 
kapitalbinding på grunn av redusert sikkerhetsstillelse. Dette vil også gjøre 
gjennomfakturering tilgjengelig for flere kraftleverandører i de aktuelle nettområdene 
fordi kostnadene ved å tilby gjennomfakturering i disse nettområdene reduseres. 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/okonomisk-regulering-av-nettselskap/nokkeltall-for-nettselskapene/
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7 Utkast til forskriftstekst 
 

7.1 Forslag til endringer i forskrifter under 
energiloven 

 

Forskrift om endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester 
og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (avregningsforskriften) og i 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet). 

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 
om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) 
§ 4-1 og § 10-6. 

  

I § 1-3 skal definisjonen av gjennomfakturering lyde: 

Gjennomfakturering: kraftleverandør fakturerer sluttbruker for nettjenester og 
elektrisk energi felles ved at faktura for nettjenester sendes fra nettselskapet til 
sluttbrukers kraftleverandør, som betaler på vegne av sluttbruker. Anleggsbidrag omfattes 
ikke av fakturering av nettjenester ved gjennomfakturering. 

Nettselskap som tilbyr felles fakturering for forbrukere, skal tilby 
gjennomfakturering til alle kraftleverandører som ønsker det. Nettselskap kan ved tilbud 
av gjennomfakturering for forbrukere ikke kreve gjennomfakturering av øvrige kunder.  

Kraftleverandører som ønsker gjennomfakturering etter første ledd, må 
gjennomfakturere for alle forbrukere tilknyttet nettselskapet som kraftleverandøren har 
inngått kraftleveringsavtale med i henhold til § 2-3. Kraftleveringsavtalen skal i tillegg 
inneholde informasjon om at gjennomfakturering skal benyttes som faktureringsmetode. 

Kraftleverandøren skal varsle eksisterende kunder om endring i 
kraftleveringsavtalen. Endring i kraftleveringsavtalen kan tidligst tre i kraft én måned 
etter at varsel er sendt forbruker. 

 

 

 

§ 7-4a skal lyde: 

§ 7-4a. Gjennomfakturering for forbrukere 
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