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2 Dokumenthistorikk 

Dato Forfatter Kommentar 

02.03.2015 NVE 1. Versjon 

24.02.2016 NVE Oppdatert lenker til brukerveiledninger, skjermbilder 

og veiledning. 
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3 Innledning 

eRapp2 er en løsning for innrapportering av økonomiske og tekniske data fra 

omsetningskonsesjonærselskap til NVE.  

Dette dokumentet beskriver hvordan Altinn-ansvarlig/daglig leder i et omsetningskonsesjonærselskap: 

- Gir et annet selskap tilgang til å innrapportere i eRapp2  

- Gir et selskap tilgang til å godkjenne rapporten i eRapp2 

Selskapet som skal innrapportere og selskapet som godkjenner trenger ikke å være samme selskap. 

 

Dersom du ikke representerer en innrapporteringspliktig omsetningskonsesjonær trenger du ikke å 

forholde deg til eRapp2 eller til dette dokumentet. 

For andre scenarioer, vennligst se oversikten på følgende side. 

 

 

 

  

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/okonomisk-og-teknisk-rapportering/omsetningskonsesjonaerer-hvordan-delegere-tilgang/
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4 Begrepsdefinisjoner 

4.1 Konsesjonærselskap 

En innrapporteringspliktig omsetningskonsesjonær, med eller uten revisjonsplikt.  

4.2 Innrapporterer 

Person som er bemyndiget til å utføre teknisk og økonomisk innrapportering i eRapp2 på vegne av 

konsesjonærselskapet. Innrapportering består av blant annet å fylle ut tall i noter, vedlegg, Balanse, 

Resultat og Selskapsinformasjon, samt og overføre rapporten til revisor-godkjenner eller til NVE. 

4.3 Godkjenner 

Revisor som er bemyndiget til å utfylle Revisorskjema og utføre revisorgodkjenning av innrapporteringen 

i eRapp2 på vegne av konsesjonærselskapet. Som oftest er denne personen en ansatt i et revisorselskap. 

Ansatte i konsesjonærselskapet kan ikke utføre revisorgodkjenning.  

4.4 Altinn-ansvarlig 

Person i et selskap som har Altinn-rollen «Tilgangsstyring» og som kan delegere roller i Altinn på vegne 

av selskapet. I utgangspunktet er Altinn-ansvarlig i selskapet også daglig leder, men ofte er dette ansvaret 

delegert til andre ansatte i selskapet. 
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5 Forutsetninger 

For å kunne delegere innrapporterer- og godkjenner-rollene i eRapp2, må man oppfylle følgende 3 

punkter: 

1. Ha tilgang til å delegere nødvendige Altinn-roller 

2. Vite organisasjonsnummer til selskapet som skal innrapportere 

3. Vite organisasjonsnummer til selskapet som skal utføre revisorgodkjenning 

Selskapet som skal innrapportere og selskapet som revisor-godkjenner trenger ikke å være samme 

selskap. 
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5.1 Ha tilgang til å delegere nødvendige Altinn-roller 

Brukeren som skal delegere eRapp2-roller på vegne av konsesjonærselskapet må være Altinn-ansvarlig, 

dvs. at vedkommende må ha følgende to Altinn-roller: 

1.  Altinn-rollen «Tilgangsstyring» på vegne av konsesjonærselskapet 

2. Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» på vegne av konsesjonærselskapet  

Skjermbildet under illustrerer et eksempel hvor brukeren representerer konsesjonærselskapet «Hasselvika og stabbestad» og har nødvendige 

roller i dette selskapet. 
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5.2 Vite organisasjonsnummer til selskapet som skal innrapportere 

Når man benytter et eksternt selskap til å utføre innrapportering må man vite organisasjonsnummeret til 

dette eksterne selskapet på forhånd.  

 

Viktig! Organisasjonsnummeret til det eksterne selskapet som skal utføre innrapporteringen må være 

korrekt. Dersom du er usikker på organisasjonsnummeret, kontakt din kontaktperson i selskapet. 

5.3 Vite organisasjonsnummer til selskapet som skal utføre revisorgodkjenning 

Du må kjenne til organisasjonsnummeret til selskapet som skal utføre revisorgodkjenningen av 

innrapporteringen. 

 

Viktig! Organisasjonsnummeret til selskapet som skal utføre revisorgodkjenning må være korrekt. 

Dersom du er usikker på organisasjonsnummeret, kontakt din kontaktperson i revisorselskapet.  
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6 Delegere innrapporterer- og godkjenner rollene 

Både delegering av innrapporterer- og godkjenner rollene utføres i eRapp2. 

Revisor-godkjenning av rapporten i eRapp2 kan kun utføres av ansatte i et eksternt selskap.  

 

Husk! For å kunne logge deg på eRapp2 og angi selskapene som skal innrapportere og revisor-godkjenne, må du 

først ha Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» på vegne av konsesjonærselskapet. 

Slik utføres delegering av nødvendige roller i eRapp2: 

1. Logg på eRapp2 via Altinn på vegne av konsesjonærselskapet ved å klikke her. 

2. Logg på Altinn ved hjelp av foretrukket påloggingsmekanisme (MinID, BankID, Buypass eller 

Commfides). 

3. Velg konsesjonærselskapet i nedtrekklisten med aktører. 

 

4. Klikk på Tilgangskontroll-lenken i venstremeny.

 

5. Skriv inn organisasjonsnummeret til selskapet som skal utføre revisorgodkjenning på vegne av 

konsesjonærselskapet i feltet: 

 «Orgnr til revisorselskapet som skal godkjenne innrapportering:» 

https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=4&ServiceCode=3489&Oselect=true&M=SP
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Skjermbildet under viser Tilgangskontroll-siden. 

  

6. Klikk på «Hent»-knappen.  

Dersom du har tastet inn et gyldig organisasjonsnummer, vil navnet på selskapet bli vist bak «Hent»-knappen. 

7. Skriv inn organisasjonsnummeret til selskapet som skal utføre innrapportering på vegne av 

konsesjonærselskapet i feltet: 

 «Orgnr til eventuelt annet selskap som skal kunne utføre innrapportering:» 

 

Skjermbildet under viser Tilgangskontroll-siden. 

 

8. Klikk på «Hent»-knappen.  

Dersom du har tastet inn et gyldig organisasjonsnummer, vil navnet på selskapet bli vist bak «Hent»-knappen. 

9. Klikk på den grønne «Lagre»-knappen. 

10. Gi beskjed til kontaktpersonen i selskapet som skal utføre innrapporteringen, og henvis til følgende 

side.  

11. Gi beskjed til kontaktperson i selskapet som skal utføre revisorgodkjenning og henvis til følgende 

side. 

 

 

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/okonomisk-og-teknisk-rapportering/revisorerer-hvordan-delegere-tilgang/
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/okonomisk-og-teknisk-rapportering/revisorerer-hvordan-delegere-tilgang/

