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Dispensasjon fra krav i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 

og § 14-2 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir Elvia AS (Elvia) dispensasjon fra forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet1 §§ 13-1 bokstav c og e, samt 14-2 annet ledd, for å teste ut 

tidsdifferensiert energiledd i nettleien. 

RME vurderer at pilotprosjektet vil være nyttig for å teste hvordan prissignaler gjennom nettleien 

kan bidra til mer effektiv bruk og utvikling av nettet. I lys av RMEs forslag til endringer i 

nettleiestrukturen vil prosjektet også kunne gi nyttig informasjon om hvordan omlegging til ny 

struktur kan gjennomføres.  

Vedtak om dispensasjon  

RME gir Elvia dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav c og e og § 14-2 

andre ledd for pilot om effekttariffer for husholdningskunder. Dispensasjonen gjelder fra dette vedtakets 

dato til og med 31.10.2021. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet §18-2.  

Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Elvia gir kundene god informasjon om hva prosjektet går ut på og hvordan tariffene er utformet 

i tråd med beskrivelsen i søknaden fra nettselskapet. 

- Nettselskapet skal informere pilotkundene om at den nye nettleien er en forsøksordning, og at 

det kan komme endringer etter dispensasjonens utløp.  

- Det er frivillig for kundene å delta i pilotprosjektet.  

                                                      
1 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 

1999 nr. 302 
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- En gjennomsnittlig pilotkunde skal ha muligheten til å komme minst like godt ut som 

gjennomsnittet av resterende kunder som ikke deltar i pilotprosjektet.  

- Pilotkundene skal ikke miste sine kunderettigheter, herunder til blant annet leveringskvalitet, 

informasjon fra nettselskapet og rett til selv å velge kraftleverandør. 

- RME skal underveis i prosjektet orienteres om erfaringer fra piloten.  

- Elvia skal avgi en sluttrapport til RME med oppsummering av resultater fra piloten. Resultatene 

fra pilotprosjektet skal gjøres allment tilgjengelig.  

- Energileddet i tariffen kan tidsdifferensieres ut over marginale tap i tråd med søknaden.   

RME har mottatt en søknad om dispensasjon fra Elvia AS 

RME mottok søknad fra Elvia 21.09.2020 om dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet 

for gjennomføring av pilotprosjekt som vil teste en ny tariffstruktur for husholdningskunder. Prosjektet 

vil omfatte i overkant av 10 000 husholdningskunder. Piloten skal teste ulike kommunikasjonsbudskap, 

smart teknologi og to varianter av én tariffstruktur. Tariffstrukturen vil bestå av et fastledd som tilsvarer 

omtrent 50 % av nettleien, i kombinasjon med et energiledd som varierer mellom sesong og over døgnet. 

Målsettingen med innføringen av tariffene er å gi kundene mulighet til å påvirke sin egen nettleie og sitt 

eget forbruk på en måte som oppleves positivt for kundene, og bidrar til en effektiv utnyttelse av 

strømnettet.    

Prosjektet innebærer blant annet at energileddet i nettleien tidsdifferensieres (Time of Use). Gjeldende 

praktisering av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 legger til grunn at energileddet ikke kan 

tidsdifferensieres ut over variasjoner i marginale tap i strømnettet. RME vurderer derfor at uttesting av 

nettleiemodellen ikke kan gjennomføres uten dispensasjon fra denne bestemmelsen.  

De generelle prinsippene for utforming av tariffer fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 

13-1. Forskriftens § 13-1 bokstav c og e innebærer at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør 

nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår, og at tariffene kun kan 

differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Piloten oppfattes 

ikke som diskriminerende i form av at deltakerne både kan trekke seg fra piloten og velge å bli med, 

men utformingen av nettleien vil være ulik fra andre tilsvarende kunder. At tarifferingen er ulik ut ifra 

om kunden er med i pilotprosjektet eller ikke, er ikke et relevant nettforhold som tariffen kan 

differensieres på bakgrunn av. RME vurderer derfor at piloten krever dispensasjon fra denne 

bestemmelsen.  

RME kan gi dispensasjon for pilot- og demonstrasjonsprosjekter  

RME har grunnlag i flere forskrifter til å gi dispensasjon fra regelverk som vi forvalter. Med hjemmel i 

forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-2, kan RME i særlige tilfeller dispensere fra regler i samme 

forskrift.  

Kraftsystemet er i endring og det er en pågående rask teknologisk utvikling. Ulike typer aktører som 

nettselskaper, teknologileverandører, eiendomsutviklere og andre er i gang med å teste innovative 

prosjekter i fortsatt utvikling. RME kan innvilge dispensasjoner til avgrensede pilot- og 

demonstrasjonsprosjekter. Pilot- og demonstrasjonsprosjekter er aktiviteter som kan gjennomføres i en 

uttestingsfase før produktet eller tjenesten er ferdig utviklet og klar for bruk. En dispensasjon for et 

pilot- og demonstrasjonsprosjekt skal derfor være tidsavgrenset. 



 
Side 3 

 

 

 

RME skal være restriktive med å gi dispensasjoner fra forskriften. RME kan innvilge dispensasjon til et 

pilot- eller demonstrasjonsprosjekt dersom det kan gi verdifull kunnskap som kan benyttes i fremtidig 

regelverksutforming eller dersom det har stor nytteverdi for nettselskap eller nettselskapenes kunder. 

Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som får dispensasjon fra regelverket, skal derfor kunne synliggjøre 

prosjektets nytteverdi. Det er også viktig at resultatene kan offentliggjøres.  

Bakgrunn for prosjektet  

I lys av RMEs forslag til endringer i nettleiestrukturen, ønsker Elvia å teste ut hvordan omlegging til en 

ny nettleiestruktur kan gjennomføres. Innføringen av nye tariffer for husholdningskunder i 

pilotprosjektet, skal gi kundene mulighet til å påvirke sin egen nettleie og sitt eget forbruk på en måte 

som oppleves positivt for kundene og som bidrar til en effektiv utnyttelse av strømnettet.  

Per nå er det likevel usikkert hvilken metode som er best for å nå frem til kundene for å oppnå disse 

målene, og det ønsker Elvia å teste gjennom piloten. Elvia tror pilotprosjekter vil bidra til å trigge 

innovasjon og teknologiutvikling på tvers av aktører i bransjen, både hos nettselskap, kraftleverandør og 

tredjeparter. Hensikten er å finne den beste modellen for å få flest mulig til å fordele forbruket utover 

døgnet og unngå at kapasiteten i nettet blir et problem.   

Pilotprosjektet skal teste ut ny tariffstruktur  

Piloten om ny tariffstruktur skal undersøke i hvor stor grad nettleien bidrar til at kundene flytter 

forbruket sitt til tider av døgnet hvor belastningen i nettet er mindre. Elvia skriver i søknaden at de vil 

teste ulike kommunikasjonsbudskap, smart teknologi og to varianter av én tariffstruktur. 

Fastleddet i piloten tilsvarer omtrent 50 % av nettleien til husholdningskundene. Energileddet vil 

utformes som én av to varianter: 

1. Energileddet tilsvarer marginale tap hele sommeren, helligdager og vinter natt og helg. 

Energileddet får et påslag mellom kl. 6 og 22 hverdager på vinteren (01.11 – 31.03). 

2. Energileddet tilsvarer marginale tap hele sommeren, helligdager og vinter natt og helg. Det 

innføres «rushprising» mellom kl. 6 og 22 hverdager på vinteren, der det vil være ett påslag i 

timene 6-8, 12-16 og 20-22, samt et enda høyere påslag i timene 8-12 og 16-20.  

Tariffstrukturen retter seg direkte mot den tiden av året der det er størst sannsynlighet for 

kapasitetsutfordringer i strømnettet. Slike utforminger av nettleien skal insentivere økt brukstid i nettet, 

slik at eksisterende nett kan utnyttes bedre fremfor å bygge ut ny kapasitet.  

Elvia har vært i kontakt med ulike aktører i bransjen, kraftleverandører, smart-teknologi-leverandører, 

kundeorganisasjoner mfl., og ser at det er et stort behov for data og fakta rundt effekttariffer. Aktørene 

Elvia har vært i kontakt med er positive til prosjektet, og ønsker å holdes oppdatert. I tillegg har Elvia 

inngått et aktivt samarbeid med Futurehome om hvordan tariffinformasjon kan inkluderes i deres 

styringssystemer hos kunden.   

RME gir Elvia dispensasjon for å teste ny tariffstruktur  

Måten vi bruker strømnettet på er i endring. Fremover kommer vi til å bruke strøm til flere formål enn i 

dag, og stadig flere vil bruke mye strøm på samme tid. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i 

nettet får større betydning. RME har foreslått endringer i nettleiestrukturen for lavspent 

distribusjonsnettet, dvs. nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og 

næringskunder tilknyttet lavspentnettet. Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i 

hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye 
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nettkapasitet de har behov for. Nettselskapene vil derfor få et større handlingsrom til å differensiere 

energileddet over døgnet og over året. Forslaget legger også vekt på at nettleien skal reflektere de 

faktiske kostnadene i nettet, som for de aller fleste nettselskap innebærer at de må øke fastleddet og 

redusere energileddet.  

Det er nyttig for hele bransjen å få mer kunnskap om hvordan utformingen av tariffer påvirker forbruket. 

Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv 

utvikling av nettet. Manglende insentiv til å jevne ut forbruket kan føre til at flere bruker mer strøm 

samtidig, og økte effekttopper over tid vil skape behov for nye nettinvesteringer og øke kundenes 

nettleie. For at endringene i utformingen av nettleien skal skje på best mulig måte, er det viktig at 

nettselskapene får anledning til å teste ut hvordan omleggingen kan kommuniseres og gjennomføres. 

Prosjektet vil gi nyttige erfaringer i arbeid med å videreutvikle nettleien.  

RME gir derfor Elvia dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 c og e, samt § 14-2 

andre ledd, for å gjennomføre piloten.  

Dispensasjonen gjelder til og med 31.10.2021 

Dispensasjonen gjelder fra dette vedtakets dato til og med 31.10.2021. 

Nytt regelverk er foreslått å gjelde fra 01.07.2021. Det er derfor naturlig at behovet for en eventuell 

dispensasjon vurderes på nytt, når det er avklart hvordan regelverket er utformet fra denne datoen. 

Klageadgang 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i 

forvaltningsloven kapittel VI.  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Vilde Røv 

førstekonsulent 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

mailto:rme@nve.no
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§28
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Energiklagenemnda men sende den til RME. 

RMEs e-postadresse er: rme@nve.no. 

RME vurderer om vedtaket skal endres. Dersom RME ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til Energiklagenemnda . 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den 

dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden RME fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be RME om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

- Skrive hvilket vedtak du klager på. 

- Skrive hvilket resultat du ønsker. 

- Opplyse om du klager innenfor fristen. 

- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til RME for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på RMEs vedtak, og klagen er avgjort av  

Energiklagenemnda som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom RME eller Energiklagenemnda endrer vedtaket til din fordel, kan du 

søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette 

innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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