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Ny prismodell for elnummer fra 2021: 

- Belønner kvalitet og kvantitet 

Hovedstyret i EFO har vedtatt å innføre en ny prismodell for elnummer i EFObasen. Den nye 

modellen belønner god kvalitet på produktdata og gir et insentiv til å registrere langt flere 

produkter i EFObasen enn i dag. Samtidig blir det slutt på dobbeltfakturering for elnummer med 

dårlig produktkvalitet. Det gjøres også endringer i hvilke felter som regnes som obligatoriske 

grunndatafelter og vilkårene for registrering av produkter i EFObasen er oppdatert. 

EFObasen som masterdatabase 

EFO har en ambisjon om at EFObasens posisjon som masterdatabase for elektroprodukter skal 

videreutvikles og styrkes. For å muliggjøre dette må både antall produkter i EFObasen økes og 

kvaliteten på produktdataene bedres. Målet med den nye prisstrukturen og endringen i 

grunndatafelter er å bidra til begge deler. 

God kvalitet gir rabatt 

Det er innført to rabattnivåer basert på kvalitet på produktdata: 

1. For leverandører som har all grunndata korrekt utfylt på sine produkter i EFObasen, inkludert 

minimum 50 % ETIM-egenskaper på alle produkter, gis 30 % rabatt på alle priser.  

2. For leverandører som har all grunndata korrekt utfylt på minimum 75 % av sine produkter i 

EFObasen, inkludert minimum 50 % ETIM-egenskaper på alle produkter, gis 15 % rabatt på 

alle priser.  

 

ETIM-krav endret fra 70 % til 50 % 

Tidligere har kravet for å unngå dobbeltfakturering vært at minimum 70 % ETIM-egenskaper må 

være utfylt. I den nye prismodellen er dette endret til at minimum 50 % ETIM-egenskaper må være 

utfylt for å få rabatt.  

Årsaken til reduksjonen fra 70 % til 50 % er at alle unntak som har vært gitt tidligere nå fjernes. 50 % 

grensen er absolutt og noe som må nås for å kvalifisere til rabatt. Selv om grensen er lavere enn 

tidligere oppfordres alle på det sterkeste til å fylle inn ALLE relevante ETIM-egenskaper. 

Endringen innebærer også at det vil være mulig å registrere produkter uten å fylle ut ETIM-

egenskaper. Det er viktig å være klar over at en da må betale full pris for alle elnummer. Denne 

endringen er gjort for å senke terskelen for å registrere nye produkter i EFObasen. Vi har forståelse 

for at ETIM-egenskaper ikke oppleves relevant for alle produkter, f.eks dersom de selges direkte i 

prosjektmarkedet, men ønsker likevel at disse produktene registreres i EFObasen. Derfor har denne 

endringen vært både etterspurt og viktig.  

Selv om det nå er mulig å registrere produkter uten ETIM-egenskaper håper vi de fleste likevel velger 

å fylle ut også disse. ETIM brukes i dag av elektrogrossistene, og også stadig flere aktører i 

verdikjeden etterspør denne typen egenskaper. Leverandører som har disse utfylt har derfor en stor 

fordel når produkter skal velges i EFObasen. 
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Færre obligatoriske felter 

En annen endring som er gjort er at antallet obligatoriske felter er kraftig redusert. Dette er også en 

endring gjort for å forenkle særlig førstegangsinnmelding av produkter, med håp om at langt flere 

velger å registrere sine produkter i EFObasen. Ingen felter er imidlertid slettet fra EFObasen, og alle 

felter som ikke lenger er obligatoriske ligger nå som frivillige. 

Selv om felter ikke er obligatoriske vil vi oppfordre til at disse fylles ut i den grad det er mulig. 

Logistikkfelter som før var obligatoriske er nå frivillige, men disse er fortsatt viktige for f.eks 

grossistene. Skal man selge sine produkter via den kanalen kan det derfor være en fordel å registrere 

også den informasjonen i EFObasen. 

Full oversikt over alle obligatoriske felter – og hvilke felter som ikke lenger er obligatoriske, ligger 

nederst i denne saken. 

 

Lavere pris jo flere produkter 

Det har alltid vært en «kvantumsrabatt» på elnummer, men denne er nå økt kraftig. Dette gjør vi for 

å stimulere alle leverandører til å registrere hele sin produktportefølje i EFObasen. Vi vet at mange 

dessverre kun har en liten andel av sine produkter registrert i EFObasen, og for flere har pris vært en 

viktig årsak til dette. Nå gjør vi det betydelig billigere å registrere mange produkter i EFObasen.  

 

Oppdaterte vilkår 

Sammen med ny prismodell og nye struktur for grunndatafelter har EFO også lansert oppdaterte 

vilkår for registrering av produkter i EFObasen. Disse finner man her. Alle nye leverandører må 

signere på vilkårene for å få opprettet bruker. For eksisterende leverandører anses de nye vilkårene 

godtatt med mindre EFO har fått beskjed om noe annet innen 15. juli (kunder) / 15 september 

(medlemmer). 

 

Innføres fra 2021 – alle har minimum 6 måneder på å tilpasse seg 

Den nye prisstrukturen for elnummer gjøres gjeldende fra 2021. Elnummer vil som før bare 

faktureres en gang per år – for kunder i juli og medlemmer i september. Dette betyr at alle 

leverandører i EFObasen har minimum 6 måneder på seg til å tilpasse seg ny prisstruktur. Tiden frem 

til 15. juli (for kunder) / 15. september (for medlemmer) kan brukes for å bedre produktkvaliteten 

slik at man når rabattnivå 1 eller 2.  

 

EFO bistår 

EFOs administrasjon bistår selvfølgelig etter beste evne. Vi kjører EFObaseskole fast den første 

onsdagen hver måned (gratis for medlemmer – kr 1000,- for kunder). I tillegg setter vi gjerne opp 

egen EFObaseskole i inntil 2 timer for din bedrift (gratis for medlemmer – kr 2500,- for kunder). Her 

kan vi ta opplæringen rett inn i deres produktportefølje og bistå med å vise hvordan kvaliteten kan 

heves. 

https://assets-global.website-files.com/5d9c723257629dd37e842f2e/5ffc398251925a8242a6f885_EFObasen%20-%20leverand%C3%B8ravtale%20.pdf
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Ny prisstruktur for registrering av produkter i EFObasen – gjeldende fra 2021 

Her er den nye prismodellen for elnummer – gjeldene fra 2021. 

1. Innmeldingsavgift 

Opprettelse av nytt selskap som leverandør i EFObasen: 5.000kr 

 

2. Årsavgift 

Har man 0-50 elnummer faktureres en minstepris på kr 3.000/6.000. Har man flere enn 50 registrerte 

elnummer faktureres minstepris pluss tillegg per elnummer ihht prislisten under. 

 Medlemmer i EFO Kunder av EFO 

Minstepris 0-50 elnummer 3.000 kr 6.000 kr 

Pris pr stk fra 50 – 500 
elnummer 

40 kr 80 kr 

Pris pr stk fra 500 – 2 000 
elnummer 

30 kr 60 kr 

Pris pr stk fra 2 000 – 10 000 
elnummer 

20 kr 40 kr 

Pris pr stk fra 10 000 – 20 000 
elnummer 

15 kr 30 kr 

Pris pr stk fra 20 000 elnummer 5 kr 10 kr 

Langtidsreservasjoner pr stk 10 kr 20 kr 

Korttidsreservasjoner pr stk Gratis Gratis 

 

3. Rabatt ved god produktinformasjon 

For leverandører som har all grunndata korrekt registrert på alle sine produkter gis en rabatt på 

gjeldende priser på 30 %. For leverandører som har all grunndata korrekt registrert på mellom 75 og 

100 % av sine produkter gis en rabatt på gjeldende priser på 15 %. 
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Obligatoriske grunndatafelter i EFObasen – gjeldene fra 2021 

Grunndatafelter i EFObasen 
(felt i rødt er obligatoriske for å 
aktivere et elnummer. ETIM 
egenskaper er ikke obligatorisk, men 
må fylles ut om en ønsker å oppnå 
rabatt ihht prisliste for elnummer) 

Beskrivelse 

Elnummer Syvsiffernummer  

Varetekst (40 tegn) Kort tekst/Typebetegnelse/Faktura 
tekst 

Fabrikat (25 tegn) BRAND 

Leverandør Automatisk-kobling på 
leverandørnummer hos EFO 

ETIM klasse Klassifiseringsstruktur 

ETIM egenskaper – antall felter 
varierer fra produktklasse til 
produktklasse 

I utg.pkt. bør alt av ETIM fylles ut. Ved 
å unnlate visse egenskaper så 
forringes kvaliteten/informasjonen 
rundt et produkt. For å unngå unntak 
og fordi noen egenskaper ikke er 
relevante for alle produkter er kravet 
for korrekt utfylling at minimum 50 % 
av egenskapene er utfylt. 

GTIN Global Trade Item Number 
Tidligere EAN 

Blokknummer Klassifiseringsstruktur 

Leverandørens varenummer 
(60 tegn) 

Artikkelnummer 

Produktbilde Bilder av produktet, hvit bakgrunn. 
Lastet opp i basen. 

FDV Deeplink, direkte link til FDV. 
Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Felter som tidligere var grunndata men som fra 2021 blir frivillige 

Følgende felter har tidligere blitt regnet som grunndatafelter, men vil fremover regnes som frivillige 

felter. For mange brukere av EFObasen vil det være av stor verdi om også frivillige felter fylles ut. EFO 

oppfordrer derfor alle som har mulighet om å fylle ut flest mulig av også de frivillige feltene. 

 

Felter som tidligere var 
grunndata men som fra 
2021 blir frivillige 

Beskrivelse 

Produktfamilie (64tegn)  

Selgende tekst (4000 tegn) Teknisk beskrivelse i dag er ofte veldig 
teknisk og lite salg-/markedsrettet! 

Webshop tekst (100 tegn) Kort tekst/Typebetegnelse 

Produktdatablad  Deeplink, direkte link til produktet. 

Tolltariffnummer Etterspørsel på tolltariff koder øker 
også i takt med oppdrag/forsendelser 
utenfor Norges grenser 

Opprinnelsesland Hvor er varen produsert? 

F-pak GTIN(11-14 siffer) Minste salgspakning til forbruker 

F-pak Grunnenhet Minste salgsenhet 

F-pak Antall  

F-pak Høyde/dia. (mm)  

F-pak Bredde (mm)  

F-pak Lengde (mm)  

F-pak Vekt (g)  

F-pakVolum(dm3) Automatisk utregning 

D-pak GTIN nr (11-14 siffer) Detaljistpakning. Hvis D-pak er 
forskjellig fra F-pak, må felt. 

D-pak Enhet  

D-pak Antall grunnenhet  

D-pak Høyde/dia. (mm)  

D-pak Bredde (mm)  

D-pak Lengde (mm)  

D-pak Vekt (g)  

D-pak Volum (dm3) Automatisk utregning 

 


