
From: Eli Mogstad Ranger <emr@justervesenet.no> 
Sent: torsdag 13. august 2020 09.24 
To: RME 
Cc: Berit Hallenstvedt; Hossein Piltan; Chau Quynh Duong 
Subject: Høringssvar fra Justervesenet ref. 202004128 
 

Høringssvar fra Justervesenet  
Reguleringsmyndighet for energi (RME) sendte 15.04.2020 forslag om endringer i 
avregningsforskriften på høring, med høringsfrist 15.08.2020.  
Det foreslås blant annet en løsning for innføring av krav om 15 minutters tidsoppløsning i 
balanseavregning og endringer i avregningsforskriften. 
Justervesenet er måleteknisk myndighet som forvalter bl.a. regelverket om krav til 
elektrisitetsmålere. Vi støtter forslagene til endringer i avregningsforskriften, men ønsker å knytte 
noen kommentarer til forslagene.  
Vedrørende 15 minutters tidsoppløsning for balanseavregning  
Vi har følgende kommentarer til dette:  

1) Dersom endringene til 15 minutters tidsoppløsning for balanseavregning omfatter 
næringskunder, borettslag o.l. som viderefakturerer forbruk av elektrisk energi, vil 
endringene sannsynligvis medføre at disse aktørene må bytte ut sine målere.  
15 minutters tidsoppløsning vil kreve at måleren har funksjon og kapasitet til å måle, lagre og 
levere måleresultater med 15 minutters tidsoppløsning. Så langt Justervesenet kjenner til, 
har de fleste av elektrisitetsmålerne som brukes i borettslag, næringsbygg o.l. der 
viderefakturering foretas, en funksjonalitet og lagringskapasitet tilsvarende 60 minutters 
tidsoppløsning. Funksjonalitet for 15 minutters tidsoppløsning med tilhørende 
lagringskapasitet må derfor på plass. Dette innebærer sannsynligvis en utbytting til nye 
målere.  
Lagringskapasitet og funksjon for 15 minutters tidsintervall mellom registreringene må 
fremgå av samsvarsvurderingen som følger målerne.  

2) I høringsnotatet s. 25 foreslås en mulighet for nettselskapene til å kunne innhente og 
oversende måleverdier med registreringsfrekvens per 15 minutter for målepunkt 
tilknyttet lavspenningsanlegg for næringskunder som er sluttbrukere, inkludert 
næringskunder som er plusskunder. 
Vi kan ikke se at dette kommer frem i forslaget til endringer i forskriften. Vi utelukker 
ikke at vi kan ha oversett noe, men mener a likevel at det ville være naturlig at dette 
går fram av § 4-2 eller 4-3 for at dette skal bli tydelig.  

Vedrørende definisjonen av AMS-måler 
Vi har følgende kommentarer til denne: 

3) Det fremheves i høringsnotatet at RME har valgt å definere AMS ut fra en teknisk 
innfallsvinkel. AMS beskrives som et system som blant annet inneholder en 
elektrisitetsmåler. I høringsnotatet vises til definisjonen av elektrisitetsmåler i forskrift 
om krav til elektrisitetsmålere. For å klargjøre forholdet mellom AMS som system 
(som sammen med annet omfatter en elektrisitetsmåler) og selve elektrisitetsmåleren, 
mener vi det ville være hensiktsmessig at denne henvisningen også fremgår i 
forbindelse med definisjonen av AMS i avregningsforskriften. Dette vil etter vår 
mening klargjøre forholdet mellom de to forskriftene og gjøre sammenhengen enklere 
å forstå. 

Med vennlig hilsen 
Eli Mogstad Ranger 
Avdelingsleder Utredninger og regelverk 
Justervesenet 
Tlf 0047 648 48 477 
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