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Forslag til forskrift om finansforetak og finanskonsern § 1-5 gjennomfakturering
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Finansdepartementets høringsnotat om forslag til
forskrifter til finansforetakloven mv, og Finanstilsynets tilrådning av 4.11.2015.
NVE støtter forslag om unntak fra krav om tillatelse som finansforetak for kraftleverandører som tilbyr
gjennomfakturering.
Én regning – fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet
I utkast til forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 1-5 første og annet
ledd fremgår følgende:
«Kraftleverandører som gjennomfakturerer i henhold til forskrift 11. mars 1999 nr. 301
om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester er unntatt fra kravet om konsesjon i medhold av finansforetaksloven § 2-9.
Finansieringsvirksomhet etter første ledd skal være begrenset til å yte kreditt til
foretakets kunder for betaling av nettleie (…)»
I Finanstilsynets tilrådning av 4.11.2015 ble «én regning»-modellen omtalt. Finanstilsynet påpeker i
vedlegg 2 at én regning, slik det er beskrevet av NVE, reiser tilsvarende problemstillinger som
gjennomfaktureringsmodellen, og at et unntak bør utformes slik at det også dekker kraftselskapenes
finansiering under et fremtidig regime. NVE ber Finansdepartementet vurdere å anvende begrepet
«felles fakturerer nettjenester og elektrisk energi» i stedet for «gjennomfakturerer» i gjeldende forslag til
finansforetaksforskriften.
NVE utreder én regning, og har planer om å sende et forslag på høring i løpet av 2017. Én regning vil
tidligst kunne innføres i 2019. Et begrepsbytte i første ledd vil etter NVEs syn ikke kunne påvirke
kjernen i unntaket fra finansforetaksloven, som er å begrense finansieringsvirksomheten til betaling av
nettleie (jf. forslag til § 1-5 annet ledd første punktum).
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Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi er regulert i avregningsforskriften kapittel 7, hvor
man vil finne regler for gjennomfakturering og etter hvert også én regning. Det kan være hensiktsmessig
å ta inn et unntak for kraftleverandører som fakturerer nettjenester allerede nå, slik at det ikke blir behov
for ytterligere endringer i bestemmelsen.
Alternativt kan informasjon om behovet for å endre begrepet i forskriften etter at én regning er innført
tas inn i kommentarene til den nye bestemmelsen i § 1-5.
Nye endringer i avregningsforskriften
NVE gjør til slutt oppmerksom på at nye endringer i avregningsforskriften trådte i kraft 1. januar 2016.
Tittelen har etter dette blitt endret til «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv». Dette må derfor endres i den endelige forskriftsteksten.
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