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Infoskriv RME-Ø 2/2021 - Økonomisk og teknisk rapportering til RME
for 2020
I dette infoskrivet orienteres det om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp for rapporteringsåret
2020.
Innledning
I henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) av 24. oktober 2019 nr. 1413 § 4-4
skal omsetningskonsesjonærene sende inn regnskap til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) etter
bestemmelsene i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og underliggende
prinsipper. Dette fremkommer også av underliggende forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 2-2 med ytterligere
presisering. Alle omsetningskonsesjonærer skal innrapportere sin virksomhet relatert til aktiviteter
vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele og øvrig virksomhet. RME nevner her
at kraftprodusenter med årsproduksjon under 1GWh ikke er konsesjonspliktige og med det ikke er
pliktig til å innrapportere i eRapp. Krav om innrapportering i eRapp gjelder heller ikke for foretak som
eier nett, men som har konsesjon på forenklede vilkår.
Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn data fra RME med hjemmel i statistikkloven av 21. juni 2019 nr.
32 (§ 10), og benytter opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.
Krav som må dekkes før innrapportering
Før innrapportering av økonomiske og tekniske data til RME, må riktig nettleser være på plass. eRapp
krever Internet Explorer versjon 9 eller nyere versjoner, Microsoft Edge, Chrome versjon 32 eller nyere,
Opera versjon 18 eller nyere, Firefox versjon 27 eller nyere.
Innlogging til eRapp skjer via Altinn.
For å komme inn på internettsidene som omhandler innrapporteringen til RME, benyttes
følgende sti fra RME sin hovedside:
Adresse
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: http://reguleringsmyndigheten.no/
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Fra venstremargen velger man linken ”Økonomisk regulering av nettselskap”.
Deretter velges boksen ”Rapportering av data", deretter «Rapportering av økonomiske og tekniske
data (eRapp)» På denne siden har man tilgang til informasjon og veiledning i tilknytning til
rapporteringen, og man kan gå direkte inn i Altinn ved å klikke boksen «Økonomisk og teknisk
rapportering» hvor man kan gå videre inn i eRapp. Link til eRapp i Altinn:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/norges-vassdrags--og-energidirektorat-nve/okonomisk-og-tekniskrapportering-for-innehavere-av-omsetningskonsesjon-for-elektrisk-kraft--erapp2/
Dersom dere mener at selskapet ikke har innrapporteringsplikt, må RME gis tilbakemelding innen 30.
april d.å. Fritak for rapportering gis kun for ett år av gangen.
OBS! RME åpnet eRapp for innrapportering 8. mars 2021. For nettselskaper skal overføring av data
ikke foretas før mer-/mindreinntektsvedtaket for 2019 er mottatt/registrert. Frister for innsendelse av
rapporteringen går frem av infoskrivets siste avsnitt.

Viktige endringer i dataskjemaene i eRapp (se skjermbilder i eRapp og veilederen for detaljer):
x

Fra og med rapporteringsåret 2020 skal nettselskapene rapportere innkrevd elavgift for hver
sluttbrukergruppe i notene 1.3, 1.4 og 1.5. Dette er data som blant annet benyttes ved beregning
av eventuell tariffstøtte.

x

For innbetalte Elhub-gebyrer er det fra 1.1.2020 vedtatt en endring i forskrift om kontroll av
nettvirksomhet § 7-3 for Elhub-gebyrer. Endringen innebærer at gebyrer som nettselskaper er
pålagt å betale Elhub kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme. Gebyrene overføres
automatisk fra egen rapporteringslinje i note 14 til note 5.1 for inkludering i tillatt inntekt.
Denne kostnaden inngår ikke i kostnadsgrunnlaget i nettreguleringen.

x

Nytt i eRapp fra og med 2020 er at det skal rapporteres data vedrørende
kraftproduksjonsteknologien solkraft. I vedlegg A for årets investeringer/tilganger og eventuelle
avganger er det opprettet et eget avsnitt for solkraft anlegg. I vedlegg F for kraftproduksjon
anlegg skal det også angis om rapportert anlegg gjelder solkraft. Solkraft er den
kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden. I Norge er det installert relativt lite
solkraft, men det vokser raskt. Vi ønsker data om denne produksjonsteknologien på lik linje med
de øvrige teknologiene.

x

Fra 1.1.2020 ble USLA-ordningen endret og fungerer nå som en integrert del av KILEordningen. Dette innebærer at samlet USLA-beløp blir trukket fra samlet KILE-beløp i vedlegg
K.1-3, før Ordinær KILE justert for USLA blir overført til note 5.1, jamfør kontrollforskriften §
7-1. Dette innebærer at årets USLA hentes inn gjennom økt tillatt inntekt i rapporteringen
samme år og USLA vil da ikke lengre inngå i kostnadsgrunnlaget i nettreguleringen. USLA fra
vedlegg K overføres også automatisk til note 14 Andre driftskostnader til en egen linje for denne
kostnaden. Endringen i USLA-ordningen er detaljert beskrevet i RME-rapport 1/2019.

x

Nytt vedlegg X fra eRapp 2020 gjelder innrapportering til RME av antall klagesaker vedrørende
leveringskvalitet i kraftsystemet. Dette gjelder rapportering av data om omfang klagesaker,
leveringspålitelighet, spenningskvalitet m.m. Hjemmelsgrunnlaget for krav om innrapportering
følger av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-11. Registrering av saker behandlet
etter § 2-5 og § 2-5a samt § 5-1. Tilsyn og kontroll.
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x

Vi gjør oppmerksom på at importerte inngående verdier for vedlegg F for kraftproduksjon
anlegg og vedlegg H for overførings- og fordelingsanlegg kan være mangelfulle på grunn av nye
fylker og kommuner. I slike tilfeller må verdiene legges inn manuelt.

Rapporteringen for 2020
Hovedtall for regnskapet må sjekkes i skjermbildet "Oversikt selskapsdata/Selskapsdata" før innsending.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at kolonnen for Sum selskap i resultatskjema, balanseskjema og i
"Oversikt selskapsdata" skal stemme overens med selskapets offisielle årsregnskap.
Avstemmingskolonnen benyttes eventuelt til justeringer slik at Sum selskap stemmer overens med
offisielt årsregnskap. Alle justeringer må forklares i eRapp i skjemaet Kommentarer.
Kommentarer til rapporteringen fra konsesjonær gjennomføres i eget skjema kalt Kommentarer i eRapp.
Skjemaet Kommentarer må alltid benyttes ved avvik mellom rapporteringen og selskapets
årsregnskap! Kommentarfeltet for RME sine kommentarer skal ikke benyttes av konsesjonær.
Mer-/ mindreinntekt pr. 1.1.2020 skal stemme overens med mer-/mindreinntekt pr. 31.12.2019 i henhold
til RMEs vedtak, eventuelt korrigert for fusjoner.
Rapportering for konsesjonærer som har fusjonert/fisjonert i løpet av regnskapsåret
For konsesjonærer som har fisjonert i løpet av regnskapsåret, skal det sendes inn en
regnskapsrapportering for selskapet som helhet slik det bestod pr. 1. januar 2020. For konsesjonærer
som har fusjonert i løpet av regnskapsåret skal det sendes inn en regnskapsrapportering for det nye
selskapet som helhet. Hvilke selskap som skal rapportere etter fisjon/fusjon og omorganiseringer er
avhengig av om konsesjon er gitt til de(t) nye selskap(ene). Dersom RME ikke har godkjent
selskapsendringen, eller saken er til behandling hos RME skal de(t) tidligere selskap rapportere inntil
ny(e) konsesjon(er) er gitt av RME. Tilsvarende gjelder at det er de(t) nettselskap som har fått tillatt
inntekt fra RME som skal rapportere.
Rapportering iht. RMEs vedtak
Dersom det foreligger vedtak fra RME vedrørende forhold som har betydning for den økonomiske og
tekniske rapporteringen til RME og SSB, skal dette tas til følge ved innrapporteringen. Dersom vedtaket
er klaget inn for Energiklagenemda skal RMEs vedtak legges til grunn inntil nemdas endelige vedtak
foreligger. I tilfeller hvor vedtaket er påklaget, pålegger ikke RME konsesjonæren å avlegge årsregnskap
iht. RMEs vedtak. Det vil imidlertid være vanskelig for konsesjonæren å vurdere sannsynligheten av at
vedtaket omgjøres, og dermed hvilke verdier som skal legges til grunn i årsregnskapet. RME anbefaler
derfor at RMEs vedtak tas til følge også i årsregnskapet.
For kontroll, oppfølging og analyseformål er det viktig at RMEs regnskapsdatabase inneholder korrekte
data for det enkelte regnskapsår iht. RMEs vedtak. RME pålegger derfor konsesjonæren å rette opp den
økonomiske og tekniske rapporteringen til RME selv om årsregnskapet allerede er avlagt og det dermed
oppstår et manglende samsvar mellom årsregnskapet og den økonomiske og tekniske rapporteringen til
RME. Avvik skal forklares i rapporteringen og ved avstemming benyttes kolonnen for
Avstemming/Eliminering.
Bruk av dataene
De innsendte regnskapsdata som knytter seg til den konkurranseutsatte virksomheten vil bli behandlet
konfidensielt. RME vil benytte regnskapsdata for nettvirksomheten blant annet direkte i reguleringen av
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monopolvirksomheten og til utarbeiding av nøkkeltall for hvert enkelt selskap. Data vedrørende
nettvirksomheten vil bli lagt ut på hjemmesiden til RME. De innsendte oppgavene til SSB er undergitt
taushetsplikt.
Registrering av økonomiske og tekniske data
Det er pr i dag kun mulig å registrere data i eRapp gjennom å taste inn data direkte i de ulike
skjermbildene.
Den rapporteringspliktige kan til enhver tid kontrollere rapporteringen for differanser/feil ved å benytte
knappen «Kontrollér» i skjermbildene eller ”Kontroller innsending” på Startsiden. Først ved å velge
"Overfør til NVE" på Startsiden vil data bli overført til RME. Dersom de automatiske systemkontrollene
ikke finner differanser/feil i registrering av data, vil rapporteringen være låst for videre registrering. Ved
differanser/feil i registreringen vil systemet gi en liste over disse. Differanser/feil må rettes eller der det
er mulig godtas av konsesjonæren før rapporteringen låses for videre registrering. Først når
rapporteringen er låst for videre registrering anser RME den elektroniske rapporteringen som sluttført.
For at rapporteringen skal være komplett må selskapets offisielle årsrapport i PDF-format være lastet
opp på siden ”Selskapsinformasjon” i eRapp, og revisor må ha godkjent rapporten.
Når data er blitt overført til RME vil RME distribuere dataene til SSB. OBS! RME gjør oppmerksom
på at omsetningskonsesjonærene ikke skal sende sitt årsregnskap til Olje- og energidepartementet.
Brukerveiledning får man tilgang til på Altinn-siden hvor man kan gå videre inn i eRapp som beskrevet
ovenfor. Relevante utdrag fra veilederen aktiveres også når man er pålogget innrapporteringsverktøyet
eRapp og benytter F1-tasten i skjermbildene. En del informasjon følger også av statuslinjen ved bruk av
eRapp.
Frist for innsending
Frist for innsending er senest en måned etter at årsregnskapet er fastsatt (regnskapsloven § 8-2).
Årsregnskapet skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt (regnskapsloven § 3-1). Det
skal opplyses om når årsregnskapet er fastsatt. Dette følger av forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302, § 2-2 og § 2-4,
som viser til de samme krav som er stilt i regnskapslovgivningen.
Dersom det av spesielle årsaker blir problemer med å overholde fristen, kan det søkes om utsettelse i
inntil 4 uker. Utsatt frist kan ikke settes senere enn 1. august, jfr. forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302, § 2-2. Søknad
skal sendes RME innen 3 uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamlingen eller
tilsvarende selskapsorgan. RME minner om at forsinket innrapportering kan medføre
overtredelsesgebyr/tvangsmulkt.
Med hilsen

Tore Langset
seksjonssjef

Geir Røsand
seniorrådgiver
Godkjenningstekst settes automatisk inn ved ekspedering

