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1 Kontaktinformasjon for virksomhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Hjelp 
1. Organisasjonsnummer: Feltene viser søkers organisasjonsnummer. Feltene 

markert med en grå bakgrunn bli fylt ut automatisk. Informasjonen er hentet fra 
Brønnøysundregistrene og kan ikke endres i skjemaet. 

2. Kontaktperson: Kontaktperson er hentet fra Brønnøysundregistrene. RME vil 
henvende seg til kontaktperson ved for avklaringer rundt søknaden og det er 
derfor viktig at denne informasjonen er oppdatert og riktig. Dersom det er ønske 
om en annen kontaktperson enn hva som er registrert i Brønnøysundregistrene 
bes det om at selskapet henvender seg til omsetningskonsesjon@nve.no  

3. Organisasjonsnummer kontaktperson: Dersom personen er knyttet til et annet 
foretak enn det som søker om omsetningskonsesjon legges denne 
kontaktpersonen inn her.  

 

1 

2 
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mailto:omsetningskonsesjon@nve.no
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1.2 Lov og krav 
NEM-forskriften § 4-3 om innholdet i søknader om omsetningskonsesjon 

Søknader om konsesjon for omsetning av elektrisk energi skal sendes 
Reguleringsmyndigheten for energi og gi dokumenterte opplysninger om 

a) søkerens navn og virksomhet 
b) søkerens organisasjon og eierforhold 
c) siste års regnskap og årsberetning, eller for nye selskaper vedtekter, 

åpningsbalanse og budsjett, i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk 

 

1.3 Nyttig informasjon: 
- Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene 
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
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2 Søknadstype 

 

2.1 Hjelp 
1. Søknadstype: Dette feltet viser hva slags søknadstype du skal sende inn. Det er 

viktig at du sjekker hva dette feltet viser før du starter utfylling av skjemaet. 
Feltet viser 3 forskjellige verdier avhengig av hva som er registrert på selskapet 
ditt i RME sin database. 

Verdi i skjema Forklaring 
Etablering av 
konsesjon 

Dette valget vil vises dersom selskapet ditt ikke har 
en eksisterende omsetningskonsesjon knyttet til 
organisasjonsnummeret. Dersom du har en 
eksisterende konsesjon, men ikke finner den må du 
se om den er registrert på et annet firma eller søke 
på: listen over konsesjonærer. 

Fornyelse av 
konsesjon 

Dette valget vises dersom selskapet ditt har hatt en 
eksisterende konsesjon for 2015-2020 og dato for 
ikrafttredelse er satt til 1.1.2021. 

Endring av konsesjon Dette valget vises dersom du skal endre en 
eksisterende konsesjon. Det er selskapet sitt ansvar å 

1 

2 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/omsetningskonsesjon/liste-over-konsesjonaerer/?ref=mainmenu
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holde all informasjon oppdatert. Dersom du har gjort 
feil du ønsker å rette opp kan du også sende inn en 
endringsmelding. 
 
Du får en «søknad om endring» dersom du har en 
gyldig konsesjon i perioden du setter «dato 
ikrafttredelse» for.  
 
Eksempel: 

- Du har konsesjon til 31.12.2020 og skal 
rapportere en endring som trer i kraft 
21.10.2020. Da må du endre eksisterende 
konsesjon. 

- Du har konsesjon til 21.12.2023 og skal 
rapportere en endring som trer i kraft 
2.7.2021. Da må du endre eksisterende 
konsesjon. 

 
Dato Ikrafttredelse: Datoen vil bli brukt i sammenheng med vurdering av 
søknad om omsetningskonsesjon og type søknad slik som er beskrevet ovenfor.  
 
Her er det viktig at du oppgir datoen selskapet skal starte driften sin, eller 
datoen endringen du skal rapportere trer i kraft.  
 
a. Dersom du skal fornye en konsesjon som utløper 31.12.2020, skal datoen 

være 1.1.2021. 
b. Har selskapet startet drift før skjemaet er sendt inn: Vi gjør oppmerksom på 

at energiloven §4-1 sier at selskap ikke kan starte drift før nødvendige 
konsesjoner er gitt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/%C2%A74-1
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3 Kontaktperson for forespørsler fra RME 
knyttet til markedsadferd 

 

 

3.1 Hjelp 
Markedsadferdsbestemmelsene gjelder alle aktører som inngår engroskontrakter og 
kontrakter for salg av engrosenergiprodukter til sluttbrukere med en forbrukskapasitet 
på minst 600 GWh årlig. Informasjonen skal fylles ut av aktører som inngår kontrakter 
knyttet til et engrosenergiprodukt slik dette er definert i forskrift om nettregulering og 
energimarkeder kapittel 5 . 

RME trenger kontaktinformasjon til en ansatt i selskapet hvor vi kan rette spørsmål om 
overholdelse av dette regelverket. Kontaktpersonen kan være en «compliance officer» 
eller en annen person som har ansvar for oppfølging av regelverket om markedsatferd.  

3.2 Nyttig informasjon: 
a. RMEs nettsider om markedsatferd: 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/tilsyn-med-markedsadferd-
og-transparens-i-kraftmarkedet/ 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/tilsyn-med-markedsadferd-og-transparens-i-kraftmarkedet/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/tilsyn-med-markedsadferd-og-transparens-i-kraftmarkedet/
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4 Type Virksomhet 
 

 

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å velge flere enn et alternativ. Velg derfor de 
virksomhetsområdene som passer selskapet best. 

4.1 Hjelp 
1.  Dette feltet er ikke mulig å fylle ut, men inneholder navnet for selskapet som du 

skal søke om omsetningskonsesjon for. Dersom dere opplever at det står feil 
selskapsnavn er det viktig at du sjekker hvilken bruker og selskap du er logget 
inn som i Altinn. 
 
Det er viktig at dere kun velger virksomhetsområder som drives i dette 
organisasjonsnummeret. Andre beslektede selskap med 
omsetningskonsesjonspliktig virksomhet må sende egen søknad siden alle 
organisasjonsnumre som driver omsetningskonsesjonspliktig virksomhet må ha 
egen omsetningskonsesjon. 

2.  Alle selskap som eier nettanlegg, skal velge nettvirksomhet. Se veiledning på 
siden om hva vi anser som å eie nett. 

3.  Dersom selskapet skal omsette kraft velger dere alternativet «Kraftomsetning». 
Dette gjelder blant annet for selskap som selger kraft til sluttbrukere og handler 
i engrosmarkedet. 
Dette gjelder ikke nettselskap med kunder på leveringsplikt.  

1 

2 

3 

4 

5 
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4. Dersom selskapet skal produsere kraft velges dette alternativet. Dette kan for 
eksempel være kraftverk som produserer elektrisitet med vind eller vann. 

5. Dersom selskapet har virksomhet som ikke faller innunder noen av alternativene 
over velger, dere «annen».  
Selskapet kan også velge «annen» dersom de har virksomhet i tillegg til noen av 
alternativene ovenfor. 
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5 Type virksomhet – Nettvirksomhet 
(Denne siden vises dersom alternativet «nettvirksomhet» er valgt på nivået over) 

 

 

Hjelp:  

1. og 2. Dersom dere har kunder i distribusjonsnett eller regionalnett, vil dere 
få spørsmål om dere tar betalt for nettjenester.  
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2 
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6 Type virksomhet – Kraftvirksomhet 
(Denne siden vises dersom alternativet «kraftomsetning» er valgt) 

» er valgt) 

 

 

6.1 Hjelp 
1. Velg dette alternativet dersom selskapet skal omsette kraft til sluttbrukere. 

Dette gjelder dersom det skal omsettes til privatpersoner og/eller bedrifter. 
2. Velg dette alternativet dersom selskapet skal ha omsetning av kraft på 

engrosmarkedet. Dette gjelder også bilateral handel.  
3. Velg dette alternativet kun hvis selskapet er en kommune eller 

fylkeskommune.  Dette alternativet skal ikke velges av andre selskapstyper 
enn kommune. Dersom kommunen kun driver med videresalg, skal det ikke 
krysses av for noen av de andre alternativene. 

 

 

 

 

 

1 
2 
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7 Type virksomhet – Annen 
(Denne siden vises dersom alternativet «annen» er valgt) 

 

 

7.1 Virksomhetsområde 
Listen som vises på denne siden, tar for seg noen hovedkategorier for virksomhetstyper. 
Dersom du ikke finner riktig virksomhetstype skal du velge den kategorien som passer 
ditt selskap best. Dette feltet skal gi oss overordnet informasjon om virksomheten i 
selskapet som søker om konsesjon.  

Vi oppfordrer til å unngå å benytte tekstfeltet, med mindre det ikke er mulig å plassere 
virksomheten inn under noen av de angitte virksomhetsområdene.   

7.2 Eksempler 
- Selskapet innovativ idee AS selger elektrisk kraft og elektriske hengekøyer, de 

kan derfor velge «Salg» 

- Selskapet ny Raskt internett AS selger bredbåndstjenester, de kan derfor velge 
«Bredbånd/IKT» 
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8 Anleggs -og/eller områdekonsesjon 
 

  

 

Før et selskap skal sende inn søknad om omsetningskonsesjon må eventuelle andre 
nødvendige konsesjoner være på plass. Det er derfor viktig at dere sjekker om alle 
anleggs- og områdekonsesjoner er gyldig. Dersom dere finner at noen mangler må dere 
kontakte NVE. 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun henter område- og anleggskonsesjoner som 
er registrert på selskapet som sender inn søknad. Dersom konsesjoner er registrert på feil 
selskap må dere ta kontakt med NVE. 

Mer informasjon om område- og anleggskonsesjoner finner du her.  

 

 

 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/om-konsesjon/?ref=mainmenu
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9 Oppsummering av eierskap 
 

 

 

RME gjør oppmerksom på at forslag om forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og 
funksjonelt skille ikke er vedtatt enda, dette betyr at ikrafttredelse av forskriften kan 
bli noe forskjøvet.  

Dersom selskapet har søkt eller fått innvilget dispensasjon fra regelverket av Olje- og 
energidepartementet, må dette opplyses om i tilleggsinformasjonsfeltet på slutten av 
skjemaet.  

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille vil tre i kraft 1. januar 2021. De 
viktigste endringene er at selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for alle 
nettselskap, uavhengig av størrelse. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all 
annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.  
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På denne siden vil dere få egenerklæringer knyttet til kravene om selskapsmessig 
skille. Det er viktig at selskapet gjør seg godt kjent med regelverket. Mer informasjon 
finner du her Dersom selskapet oppgir feil opplysninger i søknaden, vil dette kunne 
medføre tilbaketrekking av omsetningskonsesjon.  

I henhold til energiloven § 4-6 som trer i kraft 1.1.2021, gjelder følgende: «Nettforetak 
skal ikke ha direkte eller indirekte kontroll over foretak som driver annen virksomhet».  

Med «annen virksomhet» menes virksomhet som ikke er knyttet til egen 
nettvirksomhet. I utgangspunktet vil det derfor ikke være tillatt for et nettselskap å eie 
et annet nettselskap.  

Med kontroll menes «mulighet til å utøve avgjørende innflytelse over et foretaks 
virksomhet». Det vil derfor være tillatt at et nettselskap eier mindre andeler i et annet 
foretak, forutsatt at de ikke har kontroll over foretaket. 

Dersom et nettselskap oppretter et datterselskap som bare leverer tjenester til 
nettselskapet, vil dette kunne tillates fordi det ikke driver «annen virksomhet» i lovens 
forstand. Et mer praktisk unntak vil være der et nettselskap eier et annet nettselskap i 
en kortvarig periode med sikte på sammenslåing. Her tilsier praktiske hensyn at en 
slik nettvirksomhet ikke blir oppfattet som «annen virksomhet» i denne 
overgangsperioden. Dersom det er behov for en eierstruktur hvor et nettselskap eier 
et annet nettselskap over en lengre periode, vil det være behov for dispensasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/sluttbrukermarkedet/selskapsmessig-og-funksjonelt-skille/
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10   Konsern 

 

10.1 Hjelp 
Dersom selskapet inngår i et konsern, skal selskapet informere om dette ved innsendelse 
av søknad.  Selskap som inngår i et norsk konsern må fylle ut org.nr til morselskapet. 
RME vil deretter hente navn på morselskap fra Brønnøysundregistrene. Dersom 
selskapet er i et utenlandsk konsern, må navn på firma informeres om.  

Dersom selskapet er i et konsern, vil RME be om mer informasjon angående 
virksomheten til morselskapet. Velg den kategorien som passer best til selskapets 
virksomhet. Bruk av tekstfeltet vil medføre en lengre behandlingstid. 
Dersom du er usikker på om selskapet ditt inngår i et konsern kan dette sjekkes ved å 
besøke proff.no og søke på selskapsnavnet.  
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11   Integrert virksomhet 
 

 

 

11.1 Hjelp: 
Antall registrerte virksomheter (punkt 2) viser hvor mange selskap i integrert 
virksomhet dere rapporterte inn ved forrige søknad om omsetningskonsesjon. For å se 
informasjon om selskapene, klikk «ja» under Hent tidligere registrert informasjon om 
integrert virksomhet.  (punkt 4) 

Dersom dere skal fjerne noen av de tidligere registrerte selskapene, hak av Utgår (punkt 
5) etter det aktuelle selskapet.  

I tekstboksen (punkt 3p) skal dere fylle inn hvor mange selskap nye selskap som er i den 
integrerte virksomheten. Dersom dere har 2 registrerte fra før (se antall registrerte 
virksomheter) og det skal være 5 totalt, skal dere skrive 3 i denne boksen. 

Skjemaet genererer 1 side per integrerte selskap. På disse sidene skal dere opplyse om 
de integrerte selskapenes organisasjonsnummer og virksomhetsområder.  

1 2 

4 

3
 

5 
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Hva er integrert virksomhet: 

Integrert foretak er definert i Energiloven § 1-3 3. ledd: 

«Med integrert foretak forstås i denne lov: Foretak eller en gruppe av foretak som driver 
overføring, omforming eller fordeling av elektrisk energi (nettvirksomhet) i tillegg til 
annen virksomhet. En gruppe av foretak omfattes dersom en fysisk eller juridisk person 
kan utøve direkte eller indirekte kontroll med foretak i gruppen.» 

Kontroll er definert i § 1-3 6. ledd:  

«Med kontroll i tredje ledd og i §§ 4-6, 4-7 og 4-8 forstås i denne lov: rettigheter, avtaler 
eller andre midler som enkeltvis eller sammen, gir mulighet til å utøve avgjørende 
innflytelse over et foretaks virksomhet, særlig: 

a) eiendomsrett eller bruksrett til et foretaks samlede aktiva eller deler av dem 

b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende innflytelse over et foretaks organer 
med hensyn til sammensetning, stemmegivning eller beslutninger» 

 

11.2 Eksempel 
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