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Vilkår for opprettelse og innehav av elsertifikatkonto 
 
 
1. Generelt 

 
Disse vilkårene gjelder for den som vil opprette og inneha elsertifikatkonto, og derved bli 
kontohaver.  
 
 

2. Om selve søknaden 
 
Alle kontosøknader skal ha firmaattest (eller tilsvarende dokument for utenlandske søkere) som 
vedlegg. 
 
Personen som fyller ut søknadsskjemaet skal, dersom vedkommende ikke kan fremlegge 
firmaattest fra Brønnøysundregistrene, legge ved attestert fargekopi av passet sitt. Attestasjonen 
av passet skal være utført av godkjent Notarius Publicus i landet hvor passet er utstedt. 
Utenlandske søkere skal alltid legge ved kontosøknaden en attestert fargekopi av pass, selv om 
søker kan fremlegge firmaattest eller tilsvarende. Legalisering/attestering av dokumentasjon (e.g. 
pass og firmaattest) kan ikke være eldre enn to måneder. 
 
Alle vedlegg til søknad om elsertifikatkonto skal være på norsk, svensk eller engelsk. Dersom de 
originale vedleggsdokumentene er skrevet på et annet språk enn norsk, svensk eller engelsk, skal 
disse oversettes av en offentlig godkjent translatør i det landet hvor dokumentene er utstedt. 
 
Registeransvarlig forbeholder seg retten til å innhente ytterligere informasjon i forbindelse med 
kontosøknader herunder, men ikke begrenset til kopi av pass fra den som signerer søknaden, 
informasjon gjennom et "know your customer"-skjema og dokumentasjon på registrering i mva-
registeret. All informasjon gitt i forbindelse med kontosøknad kan deles med andre 
myndighetsorgan inkludert, men ikke begrenset til skattemyndighetene og NVE. 
 

 
3. Bruk av registeret 

 
Kontohaver skal oppnevne en superbruker som på vegne av kontohaver skal ha ansvaret for 
administrasjon av brukere og tilgangsrettigheter til kontohavers konti og øvrige data i systemet.  
 
Kontohaver skal sikre påloggingsinformasjon slik at ingen uautoriserte har adgang til 
elsertifikatregisteret via kontohavers kanaler.  
 
All bruk av elsertifikatregisteret må skje med en sikker internettforbindelse (brannmur) på 
datamaskiner som til enhver tid har oppdatert programvare som hindrer maskinen å bli utsatt for 
skadelige spionprogrammer (spyware) og virus.  
 
 

4. Gebyr 
 
De til enhver tid gjeldende gebyrsatser vil bli offentliggjort på necs.statnett.no. 
 
Fakturering for betaling av gebyr vil skje kvartalsvis med betalingsfrist 14 dager. 
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Dersom kontohaver ikke betaler fakturaen innen forfall, skal registeransvarlig gi kontohaver én 
ukes tilleggsfrist for å betale. Dersom betaling ikke skjer innen denne fristen, har registeransvarlig 
adgang til å sperre kontoen. 
 

  
 
5. Kommunikasjon 
 

Registeransvarlig vil i hovedsak benytte e-post for kommunikasjon med kontohaver samt 
publisering på necs.statnett.no. Kontohaver aksepterer ved å signere søknad om konto at post 
vedrørende elsertifikatregisteret sendes elektronisk. 
 
Kontohaver er ansvarlig for å oppdatere sin firmainformasjon med korrekte kontaktpersoner og e-
post adresser.  

 
 
6. Informasjon 

 
Kontohaver skal uten ugrunnet opphold informere registeransvarlig om alle forhold som kan ha 
betydning for elsertifikatregisteret og/eller registeransvarliges ansvar. Dersom feil eller 
uregelmessigheter oppdages, plikter både kontohaver og registeransvarlig å bidra til at disse 
rettes umiddelbart. Mistanke om at påloggingsinformasjon har kommet på avveie, eller at andre 
urettmessig har fått tilgang til registeret, skal straks meldes til registeransvarlig på 
elsertifikater@statnett.no. 

 
 

7. Behandling av kontohavers informasjon i registeret 
 
Registeransvarlig forplikter seg til å behandle kontohavers informasjon i registeret konfidensielt. 
Ved bruk av handelsinformasjon i rapporteringsøyemed skal informasjon som publiseres ikke 
kunne spores tilbake til den enkelte kontohaver.  
 
 

8. Brudd på vilkårene 
 
Ethvert brudd på vilkårene som gjelder kontosøknader eller tilhørende innsendt dokumentasjon 
tolereres ikke og vil føre til avslag. Merk at dersom et slikt brudd oppdages etter at konto er åpnet, 
og det viser seg at konto er åpnet på feil grunnlag, vil registeransvarlig stenge kontoen 
umiddelbart uten nærmere advarsel til kontoinnehaver. Mistanke om dokumentforfalskning vil bli 
vurdert politianmeldt. 

 
Som innehaver av konto i elsertifikatregisteret plikter du å holde deg oppdatert på nyheter om 
elsertifikatregisteret på vår nettside, necs.statnett.no. 

 
 

9. Endring av vilkårene 
 
Registeransvarlig kan foreta endringer av vilkårene med 6 ukers varsel. Dersom registeransvarlig 
vurderer å måtte foreta vesentlige endringer i vilkårene, skal dette drøftes med brukerforum før 
endringene foretas. Alle planlagte endringer vil bli kunngjort på necs.statnett.no på et tidligst mulig 
tidspunkt.  

 
 
10. Økonomisk ansvar 

Registeransvarliges erstatningsansvar er regulert i lov om elsertifikater, se vedlegg. 
 

mailto:elsertifikater@statnett.no
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11. Oppsigelse 
  

Kontohaver kan med 14 dagers varsel si opp sin konto i elsertifikatregisteret. Før kontohaver 
sender varsel om oppsigelse skal kontoen være tom.   
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Vedlegg: Erstatningsbestemmelsen i lov om elsertifikater 
Registeransvarliges erstatningsansvar er regulert gjennom §29 i lov om elsertifikater: 
 

Registeransvarlig er ansvarlig for økonomisk tap noen påføres som følge av feil som er 
oppstått i tilknytning til registreringsvirksomheten. Dette gjelder ikke dersom registeransvarlig godtgjør 
at feilen skyldes forhold utenfor dennes kontroll som registeransvarlig ikke med rimelighet kunne 
ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

 
        Erstatningsansvaret etter første ledd omfatter kun direkte tap. 
 
        For annet økonomisk tap er registeransvarlig ansvarlig dersom tapet skyldes uaktsomhet fra 
den registeransvarliges side eller hos noen registeransvarlig svarer for. 
 
        Ved skadelidtes medvirkning kan erstatningsansvaret nedsettes eller falle helt bort. 
 
I proporsjon nr. 101 L (2010-2011) Lov om elsertifikater finner man merknadene til denne 
bestemmelsen. Et utdrag av merknadene følger under. 
 
Bestemmelsens første ledd innfører kontrollansvar for feil som er oppstått i tilknytning til 
registervirksomheten. Det er et generelt kontrollansvar for all virksomhet som skjer i tilknytning 
til registervirksomheten, og nærmer seg et objektivt ansvar. Feil forårsaket av force majeure-
situasjoner faller utenfor kontrollansvaret. 
 
Feil i forbindelse med kontobevegelser foretatt av kontohaver selv ligger utenfor den 
registeransvarliges kontroll. 
 
En viktig avgrensning av kontrollansvaret ligger i kravet til at feilen er oppstått ”i tilknytning 
til” registervirksomheten. Dette innebærer at kontrollansvaret bare vil omfatte feil som oppstår i 
tilknytning til registerets kjernevirksomhet. Kontrollansvaret begrenser seg til å omfatte forhold som har 
tilknytning til den virksomheten som beskrives i lovforslaget eller i forskrifter gitt i medhold av dette. 
 
Etter annet ledd er erstatningsansvaret etter første ledd begrenset til å omfatte skadelidtes direkte tap.  


