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Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom 

partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.» 

 

Markedsføringsloven § 22 gjennomfører EUs rådsdirektiv 93/13/EØF om urimelige vilkår i 

forbrukeravtaler, og er en videreføring av markedsføringsloven av 1972 § 9a. Som det følger 

av bestemmelsen skal det ved rimelighetsvurderingen etter mfl. § 22 legges vekt på 

hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i 

kontraktsforhold.  

 

Prinsippene for varsling fremgår også av Standard Kraftleveringsavtale som er utarbeidet i 

samarbeid med Energi Norge, og denne er ansett for å gi uttrykk for rimelige og balanserte 

avtalevilkår. 

 

Krav om direkte varsling av vilkårsendringer 

Standard Kraftleveringsavtale § 6 gir uttrykk for hvordan kundene skal varsles om endringer i 

pris eller andre vilkår slik at det skjer i tråd med prinsippene i markedsføringslovens § 22. Det 

fremgår av bestemmelsen at alle endringer, med unntak av løpende endringer i 

markedsprisen, skal varsles direkte til kunden i form av e-post, SMS, brev e.l. Varsling på en 

«Min side»-funksjon regnes ikke som direkte varsel, med mindre kunden aktivt har valgt å bli 

varslet på denne måten. Varsel som en generell informasjon på leverandørens på 

hjemmeside vil ikke oppfylle kravene. 

 

Varselet må også utformes på en slik måte at innholdet er klart og tydelig for mottaker. Et 

epost- eller smsvarsel hvor det er tatt inn et markedsføringsbudskap eller annen informasjon 

som tar oppmerksomheten vekk fra endringen, vil lett kunne bryte med varslingsreglene. En 

epost med varsel om prisendring bør ha dette som overskrift og kun fokusere på dette 

budskapet. 

 

Standard Kraftleveringsavtale fremholder også at vilkårsendringer tidligst kan tre i kraft 14 

dager etter at direkte varsel er sendt. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det 

uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe. En vesentlig endring vil 

eksempelvis være endring av produkttype. 

 

Etter Forbrukertilsynets vurdering vil vilkår som åpner for varsling på leverandørens 

hjemmesider, eller på «Min side»-løsninger der hvor kunden ikke aktivt har valgt dette, være 

urimelige avtalevilkår som strider mot markedsføringslovens § 22. Det samme gjelder vilkår 
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Avslutning 

Dette regelverket bør være godt kjent for selskapene, og Forbrukertilsynet forventer at 

nødvendige endringer i varslingsrutiner skjer i løpet av kort tid. Vi forventer også at 

selskapene på eget intitiativ gjennomgår avtalestrukturen for å påse at denne er tilstrekkelig 

klar og tydelig. Vi ber om svar i saken innen 19.03.2021. 

 

Med vennlig hilsen 

for Forbrukertilsynet  

 

Jens Kristian Refsahl 

juridisk rådgiver 
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