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Oppdrag til NVE - Etablering av et forum for fremtidens nett 

Det vises til stortingsmeldingen om energipolitikk, Meld. St. 25 (2015-2016), som nå er behandlet i 

Stortinget. Meldingen varsler at det skal etableres et forum for fremtidens nett. Departementet vil med 

dette gi NVE ved Elmarkedstilsynet i oppdrag å etablere og lede dette forumet.  

 

Som det framkommer av energimeldingen skal forumet fokusere på kraftnettet. Departementet legge til 

grunn at hovedfokus skal være på distribusjonsnettet, og at forumet skal ha som overordnet mål å gi 

innspill til hvordan det kan legges til rette for en mer effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.  

Forumet skal i henhold til energimeldingen vurdere hva et smartere strømnett vil innebære for 

nettselskapene, og hvordan teknologien kan tas i bruk, utnyttes og videreutvikles på en best mulig måte 

for dagens og fremtidens bruk av nettet. Nettselskapenes rolle som nøytral tilrettelegger for markedet, 

samt sikkerhetsaspektet både når det gjelder personvern og IKT-sikkerhet, må ivaretas. Forumet kan også 

bidra til å identifisere problemstillinger som er relevante for videreutviklingen av det regulatoriske 

rammeverket.  

 

NVE bes finne en hensiktsmessig måte å organisere forumet og arbeidet på, herunder deltagelse fra andre 

aktører og samarbeid med andre instanser. NVE må også finne egnede måter å hente inn og dele 

informasjon og kunnskap på.  

 

Departementet legger til grunn at ordningen evalueres etter tre år fra oppstartstidspunktet, og at NVE på 

dette tidspunktet også kommer med en anbefaling til departementet om forumet bør videreføres og i 

hvilken form.    

 

Med hilsen  

 

Laila Berge (e.f.)  

underdirektør Kirsten Grebstad 

 rådgiver 
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