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HØRING: FORSLAG TIL INNFØRING AV 15 MINUTTERS TIDSOPPLØSNING SAMT 
FASTSETTELSE AV FUNKSJONSKRAV OG KRAV TIL SIKKERHET FOR AMS (2/2020) 

 
Det vises til høringsdokument av mai 2020 angående endringer i ovennevnte forskrifter.  
 

Hovedbudskap 
 

Gudbrandsdal Energi Nett støtter innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Vi 
mener også at det er riktig at dette også gjelder all innmating (unntatt plusskunder), uttak i 
høyspenningsanlegg samt utveksling mellom nettområder.  
Vi støtter også valgfrihet for nettselskapene om de ønsker 15 minutters tidsoppløsning for alle 
næringskunder. 
 
Del B i høringen dreier seg i stor grad om tekniske og sikkerhetsmessige krav på allerede anskaffede 
målesystemer. Vi støtter i hovedsak RMEs forslag til endring i funksjonskrav, men har kommentarer 
til foreslåtte sikkerhetskrav. Vi mener RMEs forslag om ansvar for fysisk sikring av AMS-måler ikke er 
gjennomførbart i praksis. Det er også en fare for at foreslåtte ikrafttredelsesdatoer er for tidlig til at 
alle elementene i forslåtte sikkerhetskrav i alle aktuelle systemer er på plass. 
Vi er avhengig av avklaring med leverandører for med sikkerhet å kunne fastslå at målerutrustningen 
tilfredsstiller kravene eller uten for store kostnader kan tilpasses kravene. Vi mener at det bør gis 
tilstrekkelig tid til den type avklaringer før forskriftsendringene blir vedtatt. Det bør derfor vurderes 
en tilleggshøring med en frist som gir tilstrekkelig tid til å få disse avklaringene.  
 
Nedenfor følger kommentarer til punktene RME ønsker svar på: 
 

1.5 Hva RME spesielt ber om kommentarer til 
I de følgende avsnittene oppsummerer RME hva vi spesielt ber om kommentarer til: 

 Forslag til hvordan vi ønsker å innføre 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen, 
særlig knyttet til: 

o Avgrensningen av hvilke målepunkt nettselskap må kunne innhente og 
oversendemåleverdier per 15 minutter for, det vil si i alle målepunkt for uttak i 
høyspenningsanlegg, utveksling mellom nettområder og innmating. 

 Gudbrandsdal Energi Nett støtter avgrensningen RME har foreslått. 

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916319908


o Avgrensningen av hvilke målepunkt nettselskap kan innhente og oversende 
måleverdier per 15 minutter for, det vil si målepunkt i lavspenningsanlegg tilknyttet 
næringskunder, inkludert næringskunder som også er plusskunder. 

 Gudbrandsdal Energi Nett støtter den valgfrihet som foreslås av RME. 

 Tidspunkt for de ulike stegene i innføringen av 15 minutters tidsoppløsning i 
balanseavregningen, herunder: 

o Tidspunkt for når nettselskap må registrere og oversende måleverdier per 15 minutter 
til Elhub. Vi har foreslått senest 6 måneder før innføring av 15 minutters 
balanseavregning. 

 Gudbrandsdal Energi Nett har ikke kommentarer til dette 
o Tidspunkt for når balanseavregningen endres fra 60 minutter til 15 minutter. Vi har 

foreslått andre kvartal 2023. 
 Gudbrandsdal Energi Nett har ikke inngående kjennskap til alle funksjoner i 

balanseavregningen, men utfra vårt ståsted synes forslaget til tidspunkt for 
denne endring rimelig.  

 Forslag til endringer i avregningsforskriften: 
o Tidspunkt for når funksjons- og sikkerhetskrav for AMS i øvrige målepunkt enn de 

knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg skal gjelde fra. Vi har foreslått 1. juli 2022. 
 Når det gjelder funksjonskrav mener vi at tidspunkt for innføring virker rimelig. 

For sikkerhetskrav snakker vi her om å gjøre avregningsforskriftens 
sikkerhetskrav gjeldende på en infrastruktur for måling og avregning (måler, 
kommunikasjon og sentralsystem) hvor sikkerhetskrav har vært relatert til 
andre bestemmelser. Vi er usikre på om dette lar seg løse innen foreslått dato 
for ikrafttredelse. Det bør derfor gis nok tid til å kartlegge status og evt. endre 
tidspunkt for ikrafttredelse ut fra det.  

o Tidspunkt for når nye sikkerhetskrav for AMS i målepunkt for sluttbrukere i 
lavspenningsanlegg skal gjelde fra. Vi har foreslått 1. januar 2021. 

 Dette vil avhenge av hva som kommer til å bli kravet. Det er pr. nå mindre enn 
et halvt år til foreslått ikrafttredelse. Foreslått krav om fysisk sikring av AMS-
målere lar seg ikke løse innen denne dato. (se også vår kommentar til 
sikkerhetskrav) 

o Om definisjonen av AMS oppleves som dekkende for systemet og fanger opp alle 
relevante målepunkt. 

 Gudbrandsdal Energi Nett mener definisjonen i hovedsak er dekkende, men 
«sentralsystemet» kan med fordel endres til «sentralsystem» for å åpne for at 
mange nettselskap har flere sentralsystemer i drift for å dekke ulike måle- og 
styringssystemer. 

o Om sikkerhetskravene vi foreslår for AMS gir en helhetlig og tilstrekkelig beskyttelse av 
måleverdikjeden. Særlig ber vi om tilbakemelding på om noen av de foreslåtte kravene 
vil være mer ressurskrevende enn vi har lagt til grunn. 

 Utfra teksten i pkt 6.9.2.3 bokstav g) er vårt inntrykk at RME ser for lett på 
utfordringene med å gi nettselskapet ansvaret for fysisk sikring av AMS-målere. 
Vi mener at det må være anleggseier som må være ansvarlig for fysisk sikring 
og at nettselskapet har ansvaret for software-messig sikring der det er 
mulig/relevant. Vi begrunner det som følger: 

 Anleggseier må ha tilgang til lokale/skap/tavle hvor målerutrustning er 
plassert. Nettselskapet kan derfor ikke ha ansvaret for at anleggseier 
sørger for at det til enhver tid er avlåst.  



 Låsesystem med tilgang kun for anleggseier (evt. nettkunde) og 
nettselskap er ikke gjennomførbart i alle anlegg. 

 AMS-måler og bryter for frakobling av anlegg er ofte samlokalisert. En 
kan, av hensyn til brannrisiko og behovet for frakobling, ikke gjøre 
bryter utilgjengelig. Dette er relevant blant annet hvor måleren er 
plassert i NEK399-skap. 

 NEK399-skap er normalt utstyrt med trekantnøkkel for låsing. Denne vil 
være lik for mange anleggseiere som i praksis betyr at «alle» 
anleggseiere har tilgang til hverandres skap. Dette sikrer også at 
brannvesen kan sørge for utkobling av strøm ved behov uten unødig 
forsinkelse. Det vil dessuten administrativt være veldig krevende å 
håndtere et låsesystem med individuell avlåsing av NEK399-skap. 

 Mange nettselskaper har allerede investert i avregningsmålere for 
balanseavregning som trolig vil tilfredsstille funksjonskravene som foreslås. 
Dette bør imidlertid nettselskapene få tid til å få verifisert fra leverandører før 
endelig forskriftsendring vedtas. Det vil være uheldig om ett enkelt 
funksjonskrav/sikkerhetskrav medfører store investeringer som kunne vært 
unngått ved en mindre justering av kravene. Vi er kjent med at minst en 
målertype, som er i utstrakt bruk i utvekslingspunkter, ikke er forberedt for 
kryptering.  

 
o Om det finnes aktører som ikke er definert som nettselskap etter definisjonen i 

avregningsforskriften § 1-3, og som dermed ikke vil være pliktsubjekt etter de 
foreslåtte sikkerhetskravene, men som likevel eier elektrisitetsmålere som benyttes 
for avregningsformål. For eksempel kraftprodusenter eller sluttbrukere uten 
omsetningskonsesjon som selv eier en eller flere elektrisitetsmålere. 

 Som RME skriver pkt 6.9.2.1, kan ansvars- og eierforhold for målerinfrastruktur 
og andre nettkomponenter være komplisert i skjæringspunktet mellom 
nettselskap, kraftprodusenter og større sluttbrukere. Vi er enige i at det finnes 
noen slike enkelttilfeller selv om vårt inntrykk, utfra erfaring i eget område, er 
at mye av dette er ryddet opp i de senere år. 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
Gudbrandsdal Energi Nett AS  
 
 
 
 
Odd Refsdal 
Driftstøttesjef 
 


