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Høringssvar til forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
1.

Innledning

Vi viser til høringsbrev fra Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) datert 1. september 2014
vedrørende forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.
Forbrukerrådet er tilfreds med at rapporteringsplikten i forslaget omfatter alle aktive
kraftleveringsavtaler. Etter vår oppfatning legger forskriften til rette for en prisportal med transparent
og lett sammenlignbar informasjon om kraftleveringsavtaler på markedet. Forskriften vil ivareta og
fremme hensynet til forbrukerne og bidra til effektiv konkurranse mellom kraftleverandørene.
Vi vil i det følgende kommentere enkelte av bestemmelsene i forslaget til forskrift.
2.

Omfanget av rapporteringsplikten

Forbrukerrådet viser til § 1 (Formål) og § 4 (Rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler) i forslaget
til forskriftstekst.
I henhold til elmarkedsdirektiv II (2003/54/EF) skal medlemsstatene sikre at alle husholdninger
mottar transparent og lett sammenlignbar informasjon om pris og andre vilkår for levering av
elektrisk energi. Tilsvarende krav følger også av elmarkedsdirektiv III (2009/72/EF).
NVE viser på s. 6 i høringsdokumentet til rapporten utarbeidet av Pöyry. Rapporten viser at om lag
halvparten av aktive kraftleveringsavtaler ikke er oppført på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt.
Rapporten viser også at avtaler som ikke er oppført på Konkurransetilsynets oversikt
gjennomsnittlig har høyere pris.
Forbrukerrådet har fått i oppdrag av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet å utvikle og
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drifte en prisportal som skal erstatte Konkurransetilsynets kraftprisoversikt. Oppdraget er et
resultat av at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende.
Strøm er en generisk ytelse og det er begrenset med kvalitative forskjeller mellom det som leveres
under de ulike kraftleveringsavtalene. Kraftleveringsavtaler egner seg derfor godt for
sammenligning og fremstilling i en prisportal.
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For å sikre at Norge oppfyller direktivets krav, at forskriftens formål ivaretas og at den nye
prisportalen gir forbrukerne transparent og lett sammenlignbar informasjon om
kraftleveringsavtaler, er det viktig at alle kraftleveringsavtaler med forbrukere omfattes av
rapporteringsplikten.
Forslagets § 4 omfatter alle kraftleveringsavtaler som er tilbudt til eller inngått med forbruker. Det
innebærer at også avtaler som ikke lenger tilbys, men er aktive, også skal rapporteres inn. At slike
avtaler rapporteres inn er viktig for at forbrukere som har avtaler som ikke lenger tilbys i markedet,
kan sammenligne sin avtale med andre avtaler som tilbys i markedet.
Forbrukerrådet er av den oppfatning at § 4 i forslaget til forskrift tilfredsstiller kravene satt i
elmarkedsdirektiv II referert til ovenfor og ivaretar forskriftens formål.
3.

Virkeområde

Forbrukerrådet viser til § 2 (Virkeområde) og § 3 (Definisjoner) i forslaget til forskriftstekst.
For å sikre at alle kraftleveringsavtaler blir rapportert inn, er det viktig at alle aktører som inngår
avtale med en forbruker om salg elektrisk energi, har rapporteringsplikt.
I § 2 i forslaget til forskrift står det at forskriften gjelder for «omsetningskonsesjonærer som selger
elektrisk energi til forbruker». I kommentarene til bestemmelsen (punkt 2.3.2) står det at salg av
elektrisk energi er konsesjonspliktig etter energiloven § 4-1.
Ettersom det kreves konsesjon for å omsette elektrisk energi og forskriften gjelder for
omsetningskonsesjonærer, er det Forbrukerrådets vurdering at forskriften vil gjelde for alle aktører
som tilbyr elektrisk energi til forbrukere. For å unngå tvil om forskriftens virkeområde, mener
Forbrukerrådet likevel at det kan være fordel å definere omsetningskonsesjonær i § 3
(Definisjoner).
4.

Dispensasjon

Forbrukerrådet viser til § 10 (Dispensasjon) i forslaget til forskriftstekst.
NVE kan i «særlige tilfeller» dispensere fra rapporteringsplikten. Vilkåret «særlige tilfeller» setter en
høy terskel for dispensasjon. For å sikre at formålet med forskriften ivaretas, og at
strømprisportalen gir et helhetlig og dekkende bilde av markedet, mener Forbrukerrådet at det er
viktig at dispensasjon kun gis unntaksvis. Vi viser her til NVEs merknader til § 10.
5.

Tilgjengeliggjøring for tredjepart

Vi viser til § 1 (Formål) og NVEs tilhørende merknader (punkt 2.3.1).
Den innrapporterte informasjon kan gjøres tilgjengelig for tredjepart. Forbrukerrådet viser her til
Finansportalen.no og Hvakostertannlegen.no sine informasjonsdelingsavtaler. Sistnevnte2 er den
nyeste avtalen og en avtale tilsvarende denne (med nødvendige justeringer), vil bli utarbeidet for
strømprisportalen.
6.

Ikrafttreden

Vi viser til § 11 (Ikrafttreden) i forslaget til forskrift.
2

http://www.hvakostertannlegen.no/om-oss
Forbrukerrådet

Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Org.nr 871 033 382
Telefon 03737, post@forbrukerradet.no

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har bestemt at strømprisportalen skal lanseres i
løpet av første halvår 2015.3 For å kunne nå dette målet, er det viktig at forskriften trer i kraft 1.
januar 2015 som foreslått.
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FORBRUKERRÅDET
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