Forskrift om endring av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. juni 2021 med hjemmel i lov 29. juni
1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi
m.m. (energiloven) § 4-1 femte ledd og § 10-6 første ledd.
I
I forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer:
§ 13-1 bokstav i) skal lyde:
den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.
§ 13-1 ny bokstav j) skal lyde:
tariffene skal utformes slik at de reflekterer kostnadsstrukturen i nettet.
§ 13-2 bokstav a) skal lyde:
energiledd som varierer med kundenes løpende uttak eller innmating av kraft.
§ 13-2 bokstav b) skal lyde:
andre tariffledd som skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom energiledd.
§ 13-3 oppheves.
§ 13-4 oppheves.
§ 13-5 fjerde ledd skal lyde:
Nettselskapet plikter å gi tilstrekkelig informasjon slik at kunden kan innrette
seg etter prissignalene i tariffen. Næringskunder skal som et minimum, få informasjon om
innmating og uttak på timebasis. Øvrige kunder skal som et minimum, få informasjon om
innmating, uttak og tilhørende nettleie på timebasis. Informasjonen skal være elektronisk
tilgjengelig senest påfølgende døgn kl. 9:00.
§ 13-5 nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir femte, sjette og syvende ledd.
§ 14-2 skal lyde:
§ 14-2. Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet

Det skal utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent uttak.
Tariffene for lavspent uttak i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et
energiledd. Tariffene for næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg
inneholde et effektledd.
Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste
kostnadene i nettet. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter
effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke fastleddet differensieres.
Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg
dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet
er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av
nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En
periode kan maksimalt gjelde én måned. Effektleddet skal tidsdifferensieres.
II
Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

