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Ot.prp. nr. 7

(2005–2006) 

Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova

(lovregulering av straumavtalar) 


Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 7. oktober 2005, 

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


Innhaldet i proposisjonen 


Regjeringa gjer i denne proposisjonen framlegg til 
lov om endringar i forbrukarkjøpslova. Framlegget 
svarer til framlegget i Ot.prp. nr. 114 (2004–2005) 
Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovre-
gulering av strømavtaler) som vart sett fram for 
Odelstinget i den førre sesjonen. Framlegget i 
Ot.prp. nr. 114 (2004–2005) vart ikkje handsama i 
den sesjonen. Etter forretningsordenen for Stortin-
get § 33 tredje ledd må Regjeringa setje framlegget 
fram att i den nye valperioden. I proposisjonen her 
er det med eit unnatak, jf. nærare nedafor, teke inn 
eit likelydande lovforslag som i Ot.prp. nr. 114 
(2004–2005). For lovmotiva vert det vist til den pro-
posisjonen. 

Departementet har vorte merksam på at det i 
lovforslaget i Ot.prp. nr. 114 (2004–2005) del II er 
ein feil i tilvisinga til tittelen til lov 28. april 1978 nr. 
18 om behandling av forbrukertvister. Departe-
mentet har nytta høvet til å rette denne opp. Dette 
har ikkje noko å seie for realiteten i framlegget i 
proposisjonen her. 

Justis- og politidepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregule-
ring av straumavtalar). 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av 
straumavtalar) i samsvar med eit vedlagt forslag. 
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Forslag 
til lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av 

straumavtalar) 

I 

I lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbru-
kerkjøpsloven) vert det gjort følgjande endringar: 

§ 2 skal lyde: 
§ 2 Lovens anvendelse i noen særlige forhold 

Loven gjelder for 
a) bestilling av ting som skal tilvirkes (tilvir-

kningskjøp) 
b) levering av vann 
c) kjøp av fordringer eller rettigheter 
d) avtale med et nettselskap om overføring av elek-

trisk energi. 
Loven gjelder ikke for 

a) kjøp av fast eiendom 
b) avtale om oppføring av bygning eller annet an-

legg på fast eiendom 
c)	 avtale med en kraftleverandør om levering av 

elektrisk energi. Kapittel 5 om forsinkelse gjelder 
likevel ved forsinket oppstart av levering av elek-
trisk energi. Bestemmelsene i § 61 a om nemnds-
behandling av visse tvister gjelder også for slike 
avtaler 

d) avtale som pålegger den part som skal levere 
tingen, også å utføre et arbeid eller annen tje-
neste, dersom dette utgjør den overveiende del 
av hans eller hennes forpliktelser. 

§ 33 nytt andre ledd skal lyde: 
Gjelder det avtale med nettselskap om overføring 

av elektrisk energi (jf. § 2 første ledd bokstav d), kan 
forbrukeren kreve erstatning for tap som følge av 
mangelen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettsel-
skapet godtgjør at mangelen skyldes hindring som 
nevnt i § 24 annet ledd. Reglene ellers i § 24 gjelder 
tilsvarende. 

Noverande andre ledd vert nytt tredje ledd.  

Ny § 48 a skal lyde: 

§ 48 a Stenging på grunn av forbrukerens kontrakts-
brudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi 

Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen 
av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig 
kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som 
nevnt i § 2 første ledd bokstav d. Stenging kan likevel 
ikke skje hvis 
a) det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, 

eller 
b) forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for 

stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse. 
Før stenging kan skje, skal nettselskapet sende 

forbrukeren et skriftlig varsel om stenging. Varselet 
skal angi 
a) at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren beta-

ler innen fire uker regnet fra den dato varselet ble 
sendt, 

b) at forbrukeren bør ta snarlig kontakt med nettsel-
skapet dersom stenging kan medføre fare for liv, 
helse eller betydelig tingskade, eller dersom for-
brukeren har innsigelser mot grunnlaget for sten-
gingen, 

c)	 at forbrukeren kan bli pålagt å dekke nødvendige 
kostnader i forbindelse med en stenging og even-
tuell gjenåpning av forbrukerens anlegg, 

d) at forbrukeren kan ta kontakt med sosialtjenesten 
i den kommunen forbrukeren har fast bosted, for 
å avklare om sosialtjenesteloven kapittel 5 gir 
rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjo-
nen. 
Dersom sosialtjenesten innen fristen i annet ledd 

annet punktum bokstav a har meddelt skriftlig at den 
tar på seg ansvaret for å oppfylle forbrukerens forplik-
telse, kan stenging ikke skje. 

Nettselskapet kan kreve at forbrukeren dekker 
nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging 
og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. 
Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sen-
ding av varsel etter annet ledd kan kreves dekket selv 
om stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke 
kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet 
punktum dersom det har opptrådt i strid med bestem-
melsene i første til tredje ledd. 

Bestemmelsene i § 45 om heving ved kontrakts-
brudd fra forbrukerens side gjelder ikke. Bestemmel-



3 2005–2006 Ot.prp. nr. 7

Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar) 

sen i § 55 om forventet kontraktsbrudd gjelder ikke 
ved forventet kontraktsbrudd fra forbrukerens side. 

Ny § 61 a skal lyde: 
§ 61 a Nemndsbehandling av visse tvister 

Ved avtale mellom nettselskaper, kraftleverandø-
rer eller en organisasjon for slike selskaper på den 
ene siden, og på den annen side Forbrukerrådet eller 
en annen organisasjon som representerer forbrukere, 
kan det opprettes en eller flere nemnder for behand-
ling av tvister om 
a) avtaler som nevnt i § 2 første ledd bokstav d om 

overføring av elektrisk energi 
b) avtaler som nevnt i § 2 annet ledd bokstav c om 

levering av elektrisk energi 
c) tilknytning av forbrukerens elektriske installa-

sjon til distribusjonsnettet. 
Partene kan forelegge avtalen for Kongen til god-

kjenning. Har Kongen godkjent nemndsavtalen, gjel-
der bestemmelsene i tredje til femte ledd. 

En forbruker kan kreve nemndsbehandling av 
enhver tvist hvor nemnda er kompetent, såfremt for-
brukeren har saklig interesse i å få nemndas uttalelse 
i saken. 

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan 
ikke en part bringe den inn for de alminnelige dom-
stolene. En tvist anses for å være til behandling fra 
det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er 
kommet inn til nemnda. En sak som nemnda har 

realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for ting-
retten. 

Nettselskaper og kraftleverandører som er tilknyt-
tet nemnda, plikter å opplyse skriftlig om adgangen 
til nemndsbehandling ved utsending av faktura. 

II 

I lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbru-
kertvister skal § 1 fjerde ledd lyde: 

Loven gjelder ikke kjøp av fast eiendom eller 
avtaler om elektrisk energi som nevnt i forbruker-
kjøpsloven § 61 a første ledd bokstav a til c. 

III 

I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor-
ming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (energiloven) skal § 4-1 annet ledd 
nytt nr. 8 lyde: 

8. tilslutning til nemndsordning som nevnt i for-
brukerkjøpsloven § 61 a. Slikt vilkår kan også stilles 
overfor selskaper som tidligere er gitt konsesjon. 

IV 

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. 
Kongen kan gje overgangsføresegner. 




