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Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE 
og SSB for 2014 
I dette infoskrivet orienteres det om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 
2014. 
 
Innledning 
I henhold til energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 § 4 - 4 skal omsetningskonsesjonærene 
sende inn regnskap til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 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. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn data fra NVE med hjemmel i statistikkloven av 16. juni 1989 nr. 
54 (§ 2-2 og § 3-2), og benytter opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. 

 
Krav som må dekkes før innrapportering 
Før innrapportering av økonomiske og tekniske data til NVE, må riktig nettleser være på plass. eRapp II 
krever Internet Explorer versjon 9 eller nyere versjoner, Chrome versjon 32 eller nyere, Opera versjon 
18 eller nyere, Firefox versjon 27 eller nyere. 

Innlogging til eRapp II skjer via Altinn.  
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For å komme inn på internettsidene som omhandler innrapporteringen fra NVE sin hovedside, 
benyttes følgende sti:  
- Under den andre toppmenyen velger man ”Kraftmarked”. Deretter velges ”Økonomisk og teknisk 

rapportering" under «Økonomisk regulering av nettselskap» fra nedtrekks-menyen. Derfra får man 
flere valg i menyen til venstre vedrørende økonomisk og teknisk rapportering. 

- http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Regulering-av-nettselskapene/Okonomisk-og-teknisk-
rapportering/ 
 

 
Innrapportering gjennom Altinn 
 
Veiledning for pålogging til eRapp II og gammel eRapp, delegering av rettigheter og tilgang finner man 
utførlig beskrevet på våre hjemmesider nevnt i forrige avsnitt. 

Praktiske opplysninger om etablering av foretak, endring av foretaksopplysninger, samt tilgang og 
rettigheter i Altinn, finnes i Veiledning for innsendelse av elektronisk skjema til NVE på NVEs 
hjemmesider for innrapportering. 

Dersom omsetningskonsesjonæren mener at selskapet ikke har innrapporteringsplikt, må NVE gis 
tilbakemelding innen 30. april d.å. Fritak for rapportering gis kun for ett år av gangen. 

  
 
OBS! NVE åpnet eRapp II for innrapportering uke 12 d.å. For nettselskaper skal overføring av 
data ikke foretas før mer-/mindreinntektsvedtaket for 2013 er mottatt/registrert. Frister for 
innsendelse av rapporteringen går frem av infoskrivets siste avsnitt. 
 
 
Endringer i rapporteringsverktøyet eRapp II for år 2014 

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

• Note 1.1 Kraftomsetning er utvidet med felt for spesifikasjon av opplysninger om 
leveringspliktige kraftleveranser for nettselskaper (inntekt/omsetning, levert mengde og andel 
fortjeneste som overføres automatisk som faktisk inntekt i note 5.1) 

• Note 5.2 Saldo mer-/mindreinntekt er utvidet med en separat linje for avskrivning av 
opparbeidet mindreinntekt 

• Note 5.2 Saldo mer-/mindreinntekt er utvidet med nye beregningsregler for å forenkle beregning 
av rente på mer-/mindreinntektssaldo som følge av endringer i kontrollforskriften § 8-7 
Renteberegning av mer- og mindreinntekt fra og med år 2013 

• Note 8 FoU-kostnader under nettvirksomheten er endret for å unngå dobbeltregistreringer av 
kostnader, samt endre terskelverdi for hva som maksimalt kan dekkes til å gjelde for sum 
nettvirksomhet (ikke pr nettnivå)   

• I note 12.3 Regionalnett er overskrift endret for klargjøring av at  merkostnader for 
utredningsansvar i regional- og sentralnett og/eller KDS-oppgaver) skal rapporteres i egen rad 
under «Kostnad ved leie av nettanlegg og utredningskostnader». Aktuelt beløp rapporteres i 
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generert felt under «Ordinære anlegg». Se veiledningen til eRapp for rapportering i note 12.3 for 
aktuelle nettselskap. 

• Note 13 Lønn og andre personalkostnader inkl. pensjon er endret med krav om rapportering av 
beløp vedrørende pensjoner som er implementert direkte mot balanseposter i rapporteringsåret 
uten at disse beløpene er inkludert i årets kostnader på nettvirksomheten 

• Notene 15, 16, 17 A og 18 for anleggsmidler/avskrivninger er endret slik at verdier for 
nedskrivninger av anleggsmidler automatisk overføres fra note for anleggsmidler til post 605 i 
Resultat 

• Nytt vedlegg I Segmentinformasjon er utviklet for innrapportering av segmentinformasjon i 
eRapp II og avstemming mot segmentinformasjon i offisielt årsregnskap som følger av 
kontrollforskriften § 2-6 Segmentinformasjon for nettvirksomheten  

• Revisor skal legge inn selskapsnavn, organisasjonsnummer, navn på revisor med 
kontaktinformasjon i form av e-post og telefonnummer i Revisorskjema 

For konsesjonærer uten nettvirksomhet vil det være minimale endringer i forhold til foregående år. 
 
Rapporteringen for 2014 
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 II i skjemaet Kommentarer.    

Kommentarer til rapporteringen fra konsesjonær gjennomføres i eget skjema kalt Kommentarer i eRapp 
II. Skjemaet Kommentarer må alltid benyttes ved avvik mellom rapporteringen og selskapets 
årsregnskap! Kommentarfeltet for NVE sine kommentarer skal ikke benyttes av konsesjonær.  
 
Mer-/ mindreinntekt pr. 1.1.2014 skal stemme overens med mer-/mindreinntekt pr. 31.12.2013 i henhold 
til NVEs vedtak. 
 
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 2014. 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 NVE ikke har godkjent 
selskapsendringen, eller saken er til behandling hos NVE skal de(t) tidligere selskap rapportere inntil 
ny(e) konsesjon(er) er gitt av NVE. Tilsvarende gjelder at det er de(t) nettselskap som har fått tillatt 
inntekt fra NVE som skal rapportere. 

 
Segmentinformasjon 
I henhold til energilovforskriften § 4-4, jfr. forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 § 2-6, skal konsesjonæren 
i sin årsberetning gi separat regnskapsinformasjon om virksomhetsområdene innen monopolaktiviteten. 
I denne forbindelse ble Infoskriv ETØ 5/2013: Informasjon om kontrollforskriftens krav til 
segmentinformasjon, sendt ut til alle nettselskapene den 29.11.2013. Minimumskravene er informasjon 
om årlig inntektsramme, driftsresultat, avkastningsgrunnlag, avkastning og mer-/mindreinntekt for sum 
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nettvirksomhet. Konsesjonærer som ikke oppfyller disse minimumskravene, vil kunne bli pålagt å 
informere sine kunder særskilt. NVE vil eventuelt benytte seg av overtredelsesgebyr/tvangsmulkt for å 
få gjennomført dette, jfr. forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 § 18-1a., jfr. § 2-2, og lov av 29. juni 1990 
nr. 50 (energiloven) § 10-3 tilsvarende. I eRapp II for 2014 er det utviklet et nytt Vedlegg I 
Segmentinformasjon for innrapportering og avstemming mellom eRapp II og årsregnskapet.   
 
Rapportering iht. NVEs vedtak 
Dersom det foreligger vedtak fra NVE vedrørende forhold som har betydning for den økonomiske og 
tekniske rapporteringen til NVE og SSB, skal dette tas til følge ved innrapporteringen. Dersom vedtaket 
er klaget inn for Olje- og energidepartementet (OED) skal NVEs vedtak legges til grunn inntil OEDs 
endelige vedtak foreligger. I tilfeller hvor vedtaket er påklaget, pålegger ikke NVE konsesjonæren å 
avlegge årsregnskap iht. NVEs 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. NVE anbefaler derfor at NVEs vedtak tas til følge også i årsregnskapet.  

 For kontroll, oppfølging og analyseformål er det viktig at NVEs regnskapsdatabase inneholder korrekte 
data for det enkelte regnskapsår iht. NVEs vedtak. NVE pålegger derfor konsesjonæren å rette opp den 
økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE selv om årsregnskapet allerede er avlagt og det dermed 
oppstår et manglende samsvar mellom årsregnskapet og den økonomiske og tekniske rapporteringen til 
NVE og SSB. 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 av NVE. NVE vil benytte regnskapsdata for nettvirksomheten blant annet direkte i 
reguleringen av monopolvirksomheten og til utarbeiding av nøkkeltall for hvert enkelt selskap. Data 
vedrørende nettvirksomheten vil bli lagt ut på hjemmesiden til NVE på internett.                                

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 II 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 NVE og SSB. 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 NVE den elektroniske 
rapporteringen som sluttført. For at rapporteringen skal være komplett må selskapets årsrapport i PDF-
format være lastet opp på siden ”Selskapsinformasjon” i eRapp II, og revisor må ha godkjent rapporten. 

Når data er blitt overført til NVE vil NVE distribuere dataene til SSB. 
Videre skal årsregnskap for 2014 også sendes til Olje- og energidepartementet v/ 
Kraftmarkedsseksjonen, Pb. 8148 Dep, 0033 Oslo. Dersom selskapets årsberetning ikke foreligger ved 
frist for innsendelse av rapportering, skal denne ettersendes så snart den er ferdig. 
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Brukerveiledning legges ut på NVEs web-sider, men aktiveres også ved bruk av 
innrapporteringsverktøyet eRapp II ved å taste F1. En del informasjon følger også av statuslinjen ved 
bruk av eRapp II. 

 
Frist for innsending 
Frist for innsendelse er den samme som for innsendelse til Regnskapsregisteret, det vil si 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, 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 NVE innen 3 uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamlingen eller 
tilsvarende selskapsorgan. NVE minner om at forsinket innrapportering kan medføre 
overtredelsesgebyr/tvangsmulkt. Det gjøres oppmerksom på at de innsendte regnskapene vil bli 
gjennomgått og ferdig behandlet fortløpende fra de kommer inn.  

Søknadskjema ligger på våre hjemmesider: http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Regulering-av-
nettselskapene/Okonomisk-og-teknisk-rapportering/eRapp/ 
 
 

 

Med hilsen 

 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Geir Røsand 
seniorrådgiver 

 

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