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Infoskriv RME-Ø 3/2021: Nettselskapene kan holde inntekter knyttet til 

flytting/endring av nettanlegg utenfor faktisk inntekt 

RME har, i forbindelse med behandling av klager på vedtak om å flytte inntekter knyttet til 

endring/flytting av nettanlegg fra utenfor til innenfor faktisk inntekt, foretatt en ny juridisk 

vurdering av nettselskapene sine plikter i henhold til energiloven. Vi har konkludert med at 

nettselskapene ikke er pliktig til å levere slike tjenester etter energiloven, med mindre de er utløst 

av et behov for levering av elektrisk energi, tilknytning til nettet eller håndtering av 

forbruksøkninger hos eksisterende kunder. Nettselskapene kan derfor fortsette å føre inntekter 

fra slike tjenester utenfor faktisk inntekt.  

Nettselskapene kan føre inntekter fra endring eller flytting av nettanlegg som andre driftsinntekter under 

nettvirksomheten i note 7 / post 391 i eRapp, dersom de ikke er utløst av en av de nevnte pliktene. 

Kontakt RME for å enten korrigere eRapp 2019 eller bekrefte at dere ikke ønsker å korrigere 

I eRapp for 2019 var det mange nettselskap, som enten på eget initiativ eller etter anmodning fra oss, 

rapporterte inntekter knyttet til flytting/endring av nettanlegg i note 5.1 og eventuelt i note 17B. Dersom 

dere ønsker å endre rapporteringen for 2019, og flytte de aktuelle inntektene til note 7, må dere kontakte 

oss når dere er klar til å gjennomføre endringene, slik at vi kan åpne eRapp for ny rapportering. Vi kan 

hjelpe dere med å hente frem tidligere versjoner av eRapp dersom dere har behov for dette. 

Ved en korrigering av eRapp 2019 må dere flytte verdier fra note 5.1 og eventuelt note 17B til note 7. 

Dersom dere reduserte kostnader i note 13/14 for verdier som ble rapportert i note 17B, må det også 

korrigeres for dette. Deretter må dere avstemme alle berørte poster i resultat og balanse slik at sum 

selskap i eRapp fortsatt stemmer overens med sum selskap i årsregnskapet. Så overfører dere eRapp til 

RME. Til slutt sender dere en melding til RME når eRapp er overført på nytt. 

Dersom dere ikke har behov for å korrigere eRapp 2019, sender dere en e-post til rme@rme.no med en 

bekreftelse på dette. 

http://www.nve.no/reguleringsmyndigheten
mailto:rme@rme.no
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Tre ukers frist for å korrigere eRapp 2019 

Fristen for å gjennomføre endringene i rapporteringen for eRapp 2019 er tre uker etter at dere har 

mottatt dette infoskrivet. 

Omgjøring av vedtak om mer-/mindreinntekt (MMI) for 2019 

Dersom dere velger å korrigere eRapp 2019, vil vi omgjøre MMI-vedtaket for 2019 så snart dere har 

gjennomført endringene.  

Vi vil videre endre datagrunnlaget for beregning av inntektsrammene for 2021 i tråd med endringene før 

vedtakene fattes.  

RMEs vurdering av pliktene som følger av energiloven 

Det avgjørende i vurderingen er om flytting eller endring av nettanlegg etter forespørsel fra nettkunder 

eller andre tredjeparter er en oppgave nettselskapene etter energiloven og tilhørende forskrifter er pliktig 

å utføre. 

Leveringsplikten 

Etter energiloven § 3-3 og Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 3-1 inneholder 

leveringsplikten en plikt for nettselskapene til (i) å levere elektrisk energi til alle kunder innenfor sitt 

konsesjonsområde, (ii) tilknytte nye anlegg for uttak av energi, (iii) håndtere forbruksøkninger av 

eksisterende kunder, og (iv) å foreta de investeringer i nettet som er nødvendig for å oppfylle de tre 

foregående pliktene.  

RME er kommet til at det ikke er grunnlag for å tolke leveringsplikten slik at denne også inneholder en 

plikt til å flytte eller endre nettanlegg i de tilfeller hvor endringen ikke er utløst av et behov for levering 

av elektrisk energi, tilknytning til nettet eller forbruksøkning som nevnt over.  

Tilknytningsplikten 

Etter energiloven §§ 3-4 og 3-4a og NEM forskriften §§ 3-2 og 3-3 inneholder tilknytningsplikten en 

plikt for nettselskapene til (i) å tilknytte nye anlegg for uttak/produksjon av elektrisk energi dersom det 

er mest rasjonelt at dette gjøres i nettselskapets konsesjonsområde, (ii) å sørge for nødvendig 

nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye uttakskunder/produksjon eller 

forbruksøkning/produksjonsøkning, (iii) å bygge nye nettanlegg dersom det er nødvendig for å sikre at 

det er forsvarlig å koble til nye uttakskunder/produksjon eller forbruksøkning/produksjonsøkning, og 

(iv) en plikt til å legge frem en tidsplan for nettilknytningen. 

RME er kommet til at det ikke er grunnlag for å tolke tilknytningsplikten slik at denne også inneholder 

en plikt til å flytte eller endre nettanlegg i de tilfeller hvor endringen ikke er utløst av et behov for 

tilknytning av nye uttakskunder/produksjon eller økt forbruk/produksjon som nevnt over.  

Endringen i ordlyden i forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd og tidligere praksis 

Tidligere ordlyd i forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd forutsatte at det finnes 

tjenester som nettselskapet ikke plikter å levere som kunne føres utenfor faktisk inntekt. Bestemmelsens 

ordlyd før endringen som ble innført den 1.1.2019 var at inntekter som følge av levering av tjenester 

som «normalt ikke kan forventes levert» kunne holdes utenfor faktisk inntekt. 
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På side 57 i Oppsummeringsrapport 67:2018 uttaler RME: «Formuleringen «normal ikke kan forventes 

levert» skal forstås som tjenester nettselskapet ikke har plikt til å levere». Endringen i ordlyden i 

forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd innebar dermed ingen realitetsendring. Både 

før og etter endringen i ordlyden vil det avgjørende for rapporteringen være om det dreier seg om en 

tjeneste som nettselskapet er pliktig å levere som følge av at det innehar konsesjon etter 

energilovgivningen. 

NVE/RME har tidligere godtatt at inntekter fra flytting av anlegg som ikke relaterer seg til levering, 

tilknytning eller forbruksøkning kan føres utenfor faktisk inntekt. Tidligere praksis tilsier derfor også at 

nettselskapene ikke har en plikt etter energilovgivningen til å flytte eller endre nettanlegg når kunder 

eller tredjeparter ber om dette. 

Plikt til å flytte anlegg kan følge av annen lovgivning 

I visse tilfeller kan nettselskap ha en plikt til å flytte eller endre sine nettanlegg etter andre lover enn 

energiloven. En slik plikt kan eksempelvis følge av veglova eller reguleringsplan. Hensynet til at 

nettselskapet ikke skal kunne nekte å flytte anlegg og dermed være en bremsekloss for 

utbyggingsprosjekter eller lignende vil derfor ofte være ivaretatt i annen lovgivning.  

Det følger av forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd at for at RME skal kunne 

pålegge at inntekter fra denne typen tjenester skal føres som faktisk inntekt, må plikten til å utføre 

tjenesten følge av at nettselskapet innehar konsesjon etter energiloven. En plikt etter annen lovgivning 

vil derfor ikke innebære at eventuelle inntekter fra en slik tjeneste skal føres som faktisk inntekt. 

Sondring mellom nettkunde og tredjepart 

Som nevnt over finner ikke RME grunnlag i energiloven og tilhørende forskrifter for at nettselskap har 

en plikt til å flytte eller endre nettanlegg dersom tiltaket ikke er utløst av et behov som er omfattet av 

tilknytningsplikten, leveringsplikten eller andre plikter etter energilovgivningen.  

Dette gjelder uavhengig av om det er en eksisterende nettkunde eller en tredjepart som ber som 

flyttingen eller endringen av nettanlegget. 

Konklusjon 

Nettselskapene har en plikt til å gjøre de investeringer i nettet som er nødvendig for å oppfylle de plikter 

som følger av energiloven og tilhørende forskrifter. Dersom en eksisterende nettkunde eller tredjepart 

ber om at nettanlegg flyttes eller endres av årsaker som ikke faller inn under nettselskapets plikter etter 

energilovgivningen, har ikke nettselskapet en plikt etter energilovgivningen til å utføre denne tjenesten.  

Dersom nettselskapet likevel gjennomfører flyttingen eller endringen av nettanlegget, skal nettselskapet 

kreve betalt for dette etter forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-4. Inntektene for dette arbeidet 

kan føres utenfor faktisk inntekt etter forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd. 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Langset 

seksjonssjef 

Torunn Høstad Sliwinski 

seniorrådgiver 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

   

   

 

 

 

 


	Infoskriv RME-Ø 3/2021: Nettselskapene kan holde inntekter knyttet til flytting/endring av nettanlegg utenfor faktisk inntekt
	Leveringsplikten
	Tilknytningsplikten
	Endringen i ordlyden i forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 1-4 annet ledd og tidligere praksis
	Plikt til å flytte anlegg kan følge av annen lovgivning
	Sondring mellom nettkunde og tredjepart
	Konklusjon


