
Forslag til endring av forskrift om Energifondet  

1 Innledning 
Forskrift 10. desember 2001 nr. 1377 om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet 
(forskrift om Energifondet) oppstiller i dag plikt for alle omsetningskonsesjonærer som 
tarifferer for uttak av elektrisk energi til å legge et påslag på 1 øre / kWh på alt uttak fra 
distribusjonsnett, jf. forskriften § 3 og § 2 første ledd bokstav b. 
 
Departementet foreslår å endre innretningen av påslaget slik at det kreves inn som et fast 
påslag per målepunkt- ID for andre kunder enn husholdninger. For husholdninger foreslås 
ingen endring.  

2 Forslag til endring av påslaget 
Virksomheter med stort energiforbruk synes å få en stor byrde med dagens ordning. 
Departementet har ved en gjennomgang og vurdering av ordningen kommet frem til at 
påslaget bør innkreves på et grunnlag som treffer næringsvirksomhet mer optimalt. Etter en 
samlet vurdering foreslår departementet at påslaget kreves inn som et fast påslag på kroner 
800,- per år per målepunkt- ID for andre kunder enn husholdningskunder. 
 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det legges til grunn at det kun vil påløpe mindre administrative kostnader knyttet til 
innkreving av påslaget. Det skyldes at påslaget er lagt inn i datasystemene til nettselskapene 
og at de tilnærmet automatisk belastes nettkundene. En omlegging til et fast påslag for alle 
næringskunder vil derfor medføre en engangskostnad knyttet til en justering av 
datasystemene.  
 
Dersom påslaget settes til kr. 800,- per år per målepunkt-ID for næringskunder, vil det gi en 
fremtidig inntekt for påslaget tilsvarende om lag kr. 645 millioner. Sammenlignet med anslag 
for inntektene fra påslaget i Statsbudsjettet for 2012, jf. Prop 1 S (2011-2012) pkt. 3.18, vil 
det gi en årlig reduksjon i Energifondets inntekter fra påslaget på om lag kr. 135 millioner. 
Som i dag vil det forekomme årlige variasjoner i inntekten fra påslaget på grunn av 
variasjoner i forbruket. Variasjonene vil imidlertid være mindre enn i dag ettersom deler av 
inntektene heretter vil være uavhengig av forbruk.  



Forskrift om endring av forskrift om Energifondet 
Fastsatt xx.xx.2012 av Olje- og energidepartementet med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) §§ 4-4 og 10-6 første ledd. 
 

I 
 
I forskrift 10. desember 2001 nr. 1377 om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet 
(forskrift om Energifondet) med senere endringer gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 skal lyde: 

”§ 2. Definisjoner 

 I denne forskrift forstås med: 

a) Omsetningskonsesjonær: Enhet som har konsesjon meddelt etter energiloven § 4-1. 
b) Husholdningsbruk: Med husholdningsbruk menes bruk av elektrisk energi for: 

1. eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, 
koier o.l. 

2. fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv. som 
nevnt i bokstav a og b. 

c) Målepunkt-ID: Entydig identifikasjon av et målepunkt basert på GS1-standarden 
Global Service Relation Number (GSRN). 

d) Forvalter av Energifondet: Den som til enhver tid er satt til å forvalte midlene fra 
Energifondet. 

 
§ 3 skal lyde: 

”§ 3. Påslag og bidrag til Energifondet  
       Omsetningskonsesjonær som tarifferer for uttak av elektrisk energi skal i forbindelse med 
fakturering legge et påslag på tariffen til alle sluttbrukere på alle nettnivåer. 
 For husholdningsbruk skal påslaget utgjøre 1 øre/kWh. For andre sluttbrukere enn 
husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner/år per målepunkt-ID. 
 Bidraget omsetningskonsesjonær skal betale til Energifondet er 1 øre/kWh multiplisert 
med den energimengden som er fakturert husholdningsbruk, samt summen av påslag per 
målepunkt-ID som er fakturert andre sluttbrukere enn husholdninger, i den angjeldende 
termin.” 
 
§ 4 skal lyde: 

”§ 4. Regnskap 
 Det skal etableres egne regnskaps- og balansekonti som tydeliggjør fakturering mot og 
innbetalinger fra sluttbrukere, samt overføring av bidrag til Energifondet. 
 
§ 5 annet ledd skal lyde: 

Oppgaven skal vise samlet fakturert mengde elektrisk energi og antall målepunkt-ID som er 
fakturert påslag etter § 3 annet ledd annet punktum i den angjeldende terminen. 
 
§ 5 fjerde ledd skal lyde: 

Bidraget etter § 3 tredje ledd forfaller til betaling samtidig med oppgavefristen. Bidrag skal 
betales uavhengig av faktiske innbetalinger til omsetningskonsesjonær fra sluttbrukere. 
 
§ 5 sjette ledd skal lyde: 



Omsetningskonsesjonærs revisor skal årlig verifisere fakturerte mengder elektrisk energi, 
antall fakturerte målepunkt-ID og bidrag til Energifondet. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. 
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