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1. Innledning 

 

Nettselskapet tilbyr gjennom forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester, FOR 1999-03-11 nr. 301 (avregningsforskriften) § 7-4a, gjennomfakturering til 

de kraftleverandørene som ønsker dette. Forskriften gjelder direkte kun forbrukere, men Nettselskapet har 

valgt å inkludere også nærings- og bedriftskunder, slik NVE åpner for i rapport 48:2016 punkt 2.8.2.  

 

Gjennom herværende avtale reguleres forholdet mellom Nettselskapet og Kraftleverandøren, slik påkrevet i 

nevnte forskrift § 7-4b. Felles fakturering via Nettselskapet uten at Kraftleverandøren forskutterer nettleien 

til Nettselskapet, såkalt samfakturering, er ikke omhandlet. 

 

2. Ord og uttrykk 

 

Forbruker: Skal forstås i samsvar med energilovgivningen med forskrifter.  

 

Øvrige kunder: andre kundegrupper enn Forbrukere, herunder men ikke begrenset til nærings- og 

bedriftskunder. 

 

Sluttbruker: Samlebetegnelse for Forbrukere og Øvrige kunder. Der uttrykket Sluttbruker anvendes gjelder 

den aktuelle reguleringen begge kundegrupper, mens uttrykkene Forbruker og Øvrige kunder anvendes 

vekselvis i de tilfellene der kun den ene kundegruppen er omfattet.  

 

Gjennomfakturering: Kraftleverandøren betaler/forskutterer krav knyttet til leverte nettjenester (nettleie) til 

Nettselskapet på vegne av Sluttbruker. Kraftleverandøren krever dernest inn nettleien fra Sluttbruker 

gjennom en samlefaktura som inneholder både forbrukt kraft og nettleie.  

 

Kraftleveringsavtale: Avtale om levering av elektrisk energi som inngås mellom Kraftleverandøren og en av 

kundegruppene som nevnt ovenfor. 

 

3. Avtalens formål og rekkevidde 

 

Avtalen innebærer at Nettselskapet gir Kraftleverandøren fullmakt til å fakturere og kreve inn nettleien fra 

Sluttbruker. 
 

4. Regulatoriske forhold 

 

Gjennomfaktureringen skal skje i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for fakturering av nettleie og 

kraft i energiloven med forskrifter. For øvrig skal håndtering og fakturering av Sluttbruker utføres i henhold 

til Nettselskapets til enhver tid gjeldende standarder for tilknytning og nettleie.  

 

5. Krav til Kraftleverandørs finansielle stilling med mer  

 

a) For Forbrukere gjelder følgende: 

 

Kraftleverandør skal stille med en bankgaranti som sikkerhetsstillelse. Nettselskapet kan stille krav om et 

garantibeløp opp mot en øvre grense på 100 % av en landsgjennomsnittlig, månedlig nettleie for hvert av sine 

målepunkt tilknyttet forbrukere som har inngått avtale om leveranse av kraft med Kraftleverandøren. Den 

nærmere fastsatte prosentandelen, som er lik for alle kraftleverandører, fremkommer i vedlegg 1.  
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Antall forbrukere som har inngått avtale om leveranse av kraft med kraftleverandøren skal oppdateres minst 

hvert kvartal. Den landsgjennomsnittlige, månedlige nettleien vil fastsettes årlig av NVE. 

 

b) For Øvrige kunder gjelder følgende: 

 

Det kreves ikke sikkerhetsstillelse knyttet til Øvrige kunder. Nettselskapet kan imidlertid på et hvert 

tidspunkt gjennomføre kredittsjekk av Kraftleverandøren ved gjennomfakturering. Kraftleverandøren er 

innforstått med at denne kredittsjekken kan gi Nettselskapet tilgang til opplysninger som kan medføre heving 

etter punkt 13. Kredittsjekken kan også medføre at det senere stilles krav om tilfredsstillende sikkerhet ved 

bankgaranti, morselskapsgaranti eller lignende, dersom det viser seg at kraftleverandørens finansielle stilling 

er vesentlig dårligere enn opplyst/forutsatt på det tidspunktet Avtalen ble inngått. Nettselskapet avgjør hva 

som skal anses som tilfredsstillende sikkerhet til enhver tid, hensyntatt Kraftleverandørens finansielle stilling, 

vurdert med utgangspunkt i nøytrale og ikke-diskriminerende vilkår.  

 

Nettselskapet kan etter en konkret vurdering øke kravet til sikkerhet dersom kraftleverandøren er i et 

betalingsmislighold som gir Nettselskapet rett til å heve etter punkt 13. 

 

c) For begge grupperinger av Sluttbrukere gjelder følgende: 

 

Sikkerheten knyttet til Forbrukere skal stilles senest ved oppstartstidspunktet for gjennomfakturering. 

Nettselskapet er ikke pliktig til å starte gjennomfakturering før tilfredsstillende sikkerhet er stilt. Et eventuelt 

etterfølgende krav om sikkerhet knyttet til Øvrige kunder som nevnt ovenfor under punkt b), skal stilles 

innen en rimelig frist som Nettselskapet setter. 

 

Dersom sikkerhet ikke stilles innen fristen nevnt i forrige avsnitt, kan Nettselskapet heve Avtalen med 

umiddelbar virkning. Det samme gjelder dersom stilt sikkerhet på et senere tidspunkt trekkes tilbake eller 

faller bort, forutsatt at ny tilfredsstillende sikkerhet ikke stilles innen en rimelig frist som Nettselskapet setter. 

Denne fristen skal imidlertid ikke være lengre enn 14 dager.  

 

 

6. Fakturaflyt, befriende betaling med mer  

 

6.1 Innledning 

 

Gjennomfakturering skal etableres for alle Sluttbrukere som ligger innenfor Nettselskapets nettområde 

og som mottar kraft fra Kraftleverandøren.  

 

6.2 Informasjon til Sluttbruker 

 

Det skal uttrykkelig presiseres overfor Sluttbruker at Kraftleverandøren er legitimert til å motta betaling 

av nettleie fra Sluttbruker, og at betalingen har befriende virkning også i forholdet mellom Forbruker og 

Nettselskapet. Dette gjelder ikke overfor Øvrige kunder, ettersom betaling her ikke har befriende 

virkning. 

 

Kraftleverandøren håndterer all kommunikasjon med Sluttbrukere med hensyn til faktura, betaling med 

mer. Eventuelle behov for kommunikasjon med Nettselskapet knyttet til fakturaens underlag, er et 

forhold som avklares mellom Nettselskapet og Kraftleverandør i vedlegg 1. 
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Nettselskapet kan benytte Kraftleverandørens faktura/fakturaformat til å formidle nødvendig 

informasjon til Sluttbrukere. 

 

 

6.3 Forholdet til partenes standardavtaler med mer  

 

Partene er forpliktet til å foreta de justeringer i sine respektive standardavtaler, standardvilkår og rutiner 

og retningslinjer for øvrig som er nødvendig for å unngå motstrid eller uklarheter i forhold til 

herværende avtale. 

 

6.4 Leveringsstart ny Sluttbruker  

 

Leveringsstart for ny Sluttbruker skjer i henhold til normal markedsprosess for leverandørbytte. 

 

6.5 Informasjonsutveksling 

 

Fakturafil og annen elektronisk informasjonsutveksling ved gjennomfakturering skal skje ved bruk av 

standard forskriftsbestemt filformat (EHF-format). For øvrig skal elektronisk informasjonsutveksling 

foregå på den i avregningsforskriften til enhver tid beskrevne måte. 

 

6.6 Faktura  

 

Fakturaen stiles til Sluttbruker, og skal inneholde fakturalinjer samt alle andre nødvendige og pålagte 

opplysninger, slik som forfallsdato og målerstand. Nettselskapets forfallsdato skal settes til minst 20 

kalenderdager etter fakturautstedelse.. 

 

Kraftleverandøren skal med basis i den tilsendte og konverterte fakturafilen utforme en felles faktura i 

tråd med reglene i avregningsforskriften slik den til enhver tid lyder. Det er særlig viktig at fakturaen på 

en tydelig måte viser hva som er nettleie, og hvordan denne er beregnet. 

  

Både Kraftleverandøren og Nettselskapet skal gjøre original nettleiefaktura tilgjengelig for Sluttbruker 

på sine respektive internettsider. På forespørsel fra Sluttbruker skal Kraftleverandøren i tillegg gjøre 

original nettleiefaktura tilgjengelig i papirformat. 

  

Herværende avtale endrer ikke på Partenes respektive ansvar iht. avregningsforskriften hva angår 

fakturering av nettjenester og elektrisk energi. For øvrig skal distribusjon av fakturainformasjon foregå 

på den i avregningsforskriften § 1-4 beskrevne måte. 

 

7. Betaling  

 

Kraftleverandøren er overfor Nettselskapet forpliktet til å betale innen den forfallsdatoen som er oppgitt i 

fakturafilen som nevnt i punkt 6.5 ovenfor, uavhengig av om Sluttbruker har betalt til Kraftleverandøren.  

 

Kraftleverandøren gis i kraft av herværende avtale, som nevnt i punkt 3, fullmakt fra Nettselskapet til å motta 

betaling av nettleie fra Sluttbruker. Forbrukers betaling av nettleie til Kraftleverandøren anses befriende også 

overfor Nettselskapet. Dette gjelder ikke Øvrige kunder. Når Kraftleverandøren har betalt nettleien til 

Nettselskapet anses befriende betaling også å være foretatt i forholdet mellom Sluttbruker og Nettselskapet.  
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Eventuelle utbetalinger fra Nettselskapet til Sluttbruker skal sendes til Kraftleverandøren, som utbetaler 

(avregner) tilgodebeløpet senest ved sin førstkommende fakturautstedelse. 

 

 

8. Manglende betaling fra Sluttbruker 

 

Manglende betaling fra Sluttbruker gir ikke Kraftleverandøren rett til å kreve tidligere betalt nettleie 

refundert fra Nettselskapet. Kraftleverandøren velger selv hvordan kunder som ikke betaler nettleien, eller 

som betaler etter forfallstidspunkt, skal håndteres.  

 

9. Opphør kraftleveranse til Sluttbruker 

 

Dersom Kraftleverandøren avslutter kraftleveranse til Sluttbruker som en konsekvens av at enten Sluttbruker 

eller Kraftleverandøren sier opp avtale om levering av kraft, skal Nettselskapet få melding om dette. For 

øvrig skal opphør og overgang til eventuell ny kraftleverandør foregå på den i energiloven med forskrifter 

beskrevne måte. 

 

10. Stenging av strømtilgang 

 

Nettselskapet kan ikke stenge Forbrukers tilgang til strøm dersom befriende betaling er foretatt mellom 

Kraftleverandøren og Nettselskapet. Det samme gjelder når det er foretatt betaling i forholdet mellom 

Forbruker og Kraftleverandøren. 

 

11. Manglende betaling fra Kraftleverandøren 

 

Ved manglende betaling av nettleie fra Kraftleverandøren til Nettselskapet, svarer Kraftleverandør for 

forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling fra forfall og til betaling skjer.  

 

Dersom Kraftleverandøren unnlater å betale faktura ved forfall, og dette etter punkt 13 3. ledd, må anses som 

et vesentlig mislighold, kan Nettselskapet heve Avtalen med umiddelbar virkning.  

 

12. Avvik/korreksjon, måling og avregning 

 

Måling og avregning av nettleie forestås av Nettselskapet på den i energiloven med forskrifter beskrevne 

måte. 

 

Avvik/korreksjon, eksempelvis som en konsekvens av feil i målinger og avregninger, foretas i første omgang 

mellom Nettselskapet og Kraftleverandøren, og skal implementeres i fakturafilutvekslingen nevnt ovenfor 

under punkt 6.5. Kraftleverandøren skal foreta et tilsvarende oppgjør overfor Sluttbruker når korrekt verdier 

mottas.  

 

13. Varighet, oppsigelse og heving 

 

Partene er innstilt på å etablere et løsningsorientert og smidig samarbeid før, under og etter innfasing av 

fremtidig forbrukersentrisk leverandørmodell. 

 

Hver av Partene kan si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Nettselskapet kan bare si opp Avtalen 

innenfor rammen av gjeldende regulatorisk regelverk. 
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Avtalen kan for øvrig heves av begge parter med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig 

mislighold. Dersom Kraftleverandøren ikke betaler utestående innen 9 dager etter utstedt purring fra 

Nettselskapet skal det alltid anses å foreligge vesentlig mislighold, uavhengig av om misligholdet knytter seg 

til Forbrukerkunder og/eller Øvrige kunder. Manglende eller mangelfull overholdelse av gjeldende 

preseptorisk regelverk for felles fakturering skal også anses som vesentlig mislighold. 

 

14. Erstatning 

 

Hver av Partene kan kreve erstattet lidt tap som følge av den andre partens uaktsomme mislighold av 

Avtalen. Dette gjelder likevel ikke så langt misligholdet skyldes hindring utenfor den respektive Partens 

kontroll, og som Parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå 

eller overvinne følgene av.  

 

Indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre det foreligger grov uaktsomhet. 

 

15. Kraftleverandørens konkurs med mer  

 

Dersom Kraftleverandøren går konkurs, eller på annen måte blir satt under administrasjon eller kontroll av en 

kreditor eller gruppering av kreditorer, eller kan bli ute av stand til å betale utestående fordringer etter hvert 

som disse forfaller, kan Nettselskapet heve Avtalen med umiddelbar virkning. Nettselskapet kan fra de 

samme tidspunkter kreve inn utestående fra den etablerte sikringsordningen iht. punkt 5. 

 

16. Kontraktsmedhjelpere 

 

Partene har anledning til å benytte faglig kvalifiserte kontraktsmedhjelpere til å utføre hele eller deler av 

partens respektive forpliktelser etter herværende avtale.  

 

Den parten som setter ut hele eller deler av sine forpliktelser etter denne bestemmelsen forblir imidlertid 

ansvarlig for kontraktsmedhjelperens handlinger, eller mangel på handlinger, som om de var hans egne. 

 

17. Forholdet til annen lovgivning  

 

Kraftleverandøren er inneforstått med at salg av elektrisk kraft etter omstendighetene vil kunne komme inn 

under ulike lovregler, bla. lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast 

utsalgssted (angrerettloven) samt lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven).  

 

Dersom overgangen til gjennomfakturering for enkelte kunder skjer i samband med bytte av kraftleverandør, 

så skal Kraftleverandøren ta nødvendige forhåndsregler for å besørge at kravene etter angrerettloven 

oppfylles, i den grad dette er aktuelt. På tilsvarende måte er Kraftleverandøren ansvarlig for at eventuelle 

krav iht. markedsføringsloven med forskrifter oppfylles. 

 

Dersom Avtalen for øvrig viser seg å være, eller senere blir, i strid med gjeldende lover eller forskrifter gitt i 

medhold av lov, så skal den anses tilsidesatt så langt det er nødvendig for å bringe motstriden til opphør, og 

inntil partene har oppnådd enighet om ny avtaletekst som nevnt i punkt 4, 2. avsnitt.  
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18. Verneting 

 

Avtalen er regulert av norsk rett, og partene vedtar Nettselskapets hjemting som rett verneting.  

 

19. Vedlegg 

 

Partene har i vedlegg 1 til Avtalen regulert enkelte særlige nøytrale og ikke-diskriminerende forhold, slik 

som men ikke begrenset til: 

• Tidspunkt for oppstart av gjennomfakturering. 

• Definisjon av kundegrupper og terskelverdier for Øvrige kunder. 

• Fastsettelse av prosentvis garantis for Forbrukere – jf. punkt 5a) ovenfor. 

• Fastsettelse av garanti for Øvrige kunder. 

• Kontaktpersoner. 

• Nærmere reguleringer av informasjonsflyt fra Nettselskapet til Sluttbruker. 

• Sluttavregning i forbindelse med avslutning av gjennomfakturering. 

• Forfallsdato. 

• Andre særlige forhold. 

 

Dersom det oppstår motstrid mellom reguleringer i Avtalen og i vedlegg 1, skal reguleringene i vedlegg 1 ha 

forrang. 

 

20. Signatur 

 

Avtalen tiltres herved gjennom signatur av representanter for Nettselskapet og Kraftleverandøren iht. 

fullmakt: 

 

 

Sted/dato: 

 

 

______________________________    _____________________________ 

NAVN OG TITTEL      NAVN OG TITTEL 

pva. Nettselskapet      pva. Kraftleverandøren 


