
Veiledning om krav til rapportering i eRapp for mindre kraftprodusenter uten annen 
konsesjonspliktig virksomhet 
 
Innledning 
Kraftprodusenter må for sin virksomhet inneha en omsetningskonsesjon etter bestemmelsene i forskrift av 
24.10.2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-2 Virkeområdet for 
omsetningskonsesjon. Omsetningskonsesjonærer skal rapportere sin virksomhet til RME. 
Rapporteringskravene innebærer blant annet at det årlig skal foretas en innrapportering til RME ved bruk 
av rapporteringsverktøyet «eRapp» som de rapporteringsansvarlige konsesjonærene har tilgang til 
gjennom den offentlige internettportalen «Altinn». Rapporteringsperioden samsvarer med kalenderåret. 
Disse kravene gjelder uavhengig av selskapsform (aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak 
eller annet). 
 
Konsesjon på forenklede vilkår – rapporteringskrav unntas der det er nevnt i konsesjonen 
Noen kraftprodusenter har fått meddelt sin konsesjon på forenklede vilkår, jamfør NEM § 4-2, 3. ledd. 
Kriteriet for en omsetningskonsesjon på forenklede vilkår er hvor den konsesjonspliktiges virksomhet er 
av «begrenset omfang». Om virksomheten er av begrenset omfang avgjøres gjennom søknadsprosessen 
for omsetningskonsesjon ved seksjon for økonomisk regulering (RME-Ø) som inngår i 
Reguleringsmyndighet for energi (RME) hos NVE. RME-Ø kan kontaktes for nærmere informasjon. 
Omsetningskonsesjon på forenklede vilkår innebærer at bestemmelsene i forskrift av 11.3.1999 nr. 302 
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og overføringstariffer 
(forskrift om kontroll av nettvirksomhet) del II «Økonomisk og teknisk rapportering» ikke kommer til 
anvendelse. 
 
Kraftprodusenter med ordinær omsetningskonsesjon og med kraftproduksjon under 5 000 MWh i 
rapporteringsåret kan følge gitte minimumskrav ved innrapportering i eRapp 
Dette forutsetter at konsesjonæren ikke har annen virksomhet som også krever omsetningskonsesjon. 
Disse enklere kravene innebærer også at kraftprodusenten slipper å innrapportere årsregnskap. I 
tillegg slipper man også revisorgodkjennelse og innlevering av Revisorskjema i eRapp. En begrenset 
rapportering er kostnadsbesparende og skal i betydelig grad forenkle rapporteringen for aktuelle 
konsesjonærer.  
 
Innlevering/overføring av eRapp til RME 
RME gjør oppmerksom på at konsesjonæren må ta kontakt med RME før innlevering av eRapp for å 
endre det automatiske kravet om revisorgodkjennelse som er implementert som en fast betingelse i eRapp 
for alle rapporteringspliktige konsesjonærer. 
 
Rapporteringskrav for mindre kraftprodusenter 
Punktene nedenfor gjengir detaljer for utfylling av eRapp-skjemaene Resultat, Balanse, Noter og 
Vedlegg. Ved utfylling av skjemaene får man ytterligere informasjon og veiledning ved å trykke F1-
knappen når man er inne i det enkelte skjemabildet. 
 
Minimumskrav til rapportering i eRapp på virksomhetsområdet Kraftproduksjon: 
 

1. Resultat; Post 310 Energisalg til sluttbrukere: Post 310 fylles ut i note 1.2 ved salg av kraft 
direkte til sluttbrukere hvor kraftprodusenten ikke har egen virksomhet for kraftomsetning. 

2. Resultat; Post 320 Energisalg engros: Post 320 fylles ut i note 2.2 ved salg av kraft direkte til 
andre enn sluttbrukere, jamfør spesifikasjonen i note 2.2 (bilateralt salg, Nord Pool m.m.) 

3. Resultat; Post 391 Andre driftsinntekter inkl. elsertifikatordningen: Post 391 fylles ut i note 7 for 
henholdsvis salg av elsertifikater (som elsertifikatberettiget - ikke trading/handel), salg av 
opprinnelsesgarantier (ikke trading/handel) og andre salgsinntekter. Hovedkategorier av andre 
driftsinntekter skal kommenteres i eget felt i noten. 



4. Resultat; Post 410 Energikjøp: Post 410 fylles ut i note 10.2 og gjelder kraftkjøp ved bilaterale 
kontrakter, kraftkjøp ved deleierskap m.m., jamfør noten for detaljer. 

5. Resultat; Post 430 Kjøp av overføringstjenester: Post 430 fylles ut i note 12.2 og gjelder 
kostnader knyttet til innmating av kraft. 

6. Resultat; Post 500 Lønn og andre personalkostnader inkl. pensjon: Post 500 fylles ut i note 13 og 
gjelder kostnader til lønn, pensjoner og andre personalkostnader. 

7. Resultat; Post 600 Andre driftskostnader inkl. elsertifikatordningen: Post 600 Andre 
driftskostnader fylles ut i note 14 for aktuelle kostnadsarter etter inndelingen i noten. Ved eget 
forbruk av produsert kraft skal konsesjonæren anskaffe elsertifikater ihht. gjeldende 
bestemmelser. Påløpte kostnader til kjøp av elsertifikater skal også rapporteres i note 14, jamfør 
veiledningen til noten for detaljer. 

8. Resultat; Post 601 Avskrivninger: Post 601 Avskrivninger fylles ut i notene 15 for 
kraftproduksjon og 18 for fellesanlegg hvis denne er aktuell. Avskrivninger fra disse notene 
overføres automatisk til post 601 ved lagring av dataene.  

9. Resultat; Post 605 Nedskrivning på anleggsmidler: Post 605 Nedskrivninger fylles ut i notene 15 
for kraftproduksjon og 18 for fellesanlegg hvis denne er aktuell. Nedskrivninger fra disse notene 
overføres automatisk til post 605 ved lagring av dataene. 

10. Balanse; Postene 108 Vassdragsreguleringer og –rettigheter, 110 Bygninger, 111 Kraftstasjoner, 
114 Anlegg under utførelse, 115 Tomter, 123 Transportmidler, 125 Inventar m.m. og 126 Andre 
kan være aktuelle. Post 114 Anlegg under utførelse fylles ut direkte i skjemaet Balanse. De andre 
postene fylles ut ved å legge inn verdier i note 15 for kraftproduksjon og note 18 for fellesanlegg. 

11. Vedlegg; Vedlegg som kan være aktuelle å fylle ut ut ifra årets virksomhet er: A. Investeringer og 
F. Kraftstasjoner – produksjon m.v. Vedleggene fylles ut for linjer som kun gjelder 
kraftproduksjon. 

 
Andre poster i Resultat som kan være aktuelle under kraftproduksjon er inntektspostene 320,5 Gevinst 
ved derivathandel, 345 Inntekter ved abonnement, måling og avregning, 383 Gevinst ved avgang 
anleggsmidler, 387 Arbeid for andre, 389,5 Andre varer og tjenester samt kostnadspostene 417 Tap ved 
derivathandel, 440 Varekostnader, 776 Eiendomsskatter, 789 Tap på fordringer og 790 Tap ved avgang 
anleggsmidler.  
 
I skjemaet Resultat skal konsesjonæren kun rapportere ned til linjen for Driftsresultat slik at årets 
driftsresultat for virksomheten under kraftproduksjon vises. 
 
 
 
 


