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Elvia AS Kundeservice Følg oss på 
Postboks 4100 02024 elvia.no 
2307 Hamar Man-fre 09.00-16.00 facebook.com/elviaoffisiell 
 kundeservice@elvia.no 

Elvias høringsinnspill til konsepthøring om innføring av 15 
minutters tidsoppløsning i balanseavregningen og forslag til 
endring i måling- og avregningsforskriften. 
Elvia er i all hovedsak positiv til konsepthøringen, og stort sett til høringen om forskriftsendringer, men mener 
RME er noe optimistiske når det gjelder kostnadsoverslagene og tidsplanen. Samtidig har vi noen forslag til 
endringer i forskriftsforslagene som vil bidra til mer konkrete og forståelige bestemmelser. 

Vi viser til konsepthøring om forslag til innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen og 
høring om forslag til endring av forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk 
energi, nettselskapets nøytralitet mv. om fastsettelse av funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS som ble 
sendt ut 14.04.2020. 

Vi vil i det følgende gi våre kommentarer. 

DEL A: Konsepthøring om forslag til innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 
Fra et elkraftteknisk, driftsmessig perspektiv har vi stor forståelse for ønsket om å endre tidsoppløsning på 
målt energi fra 60 minutter til 15 minutter, og dermed balanseavregningen.    

Det virker likevel som om RME har undervurdert arbeid og kostnader som må til for å få gjennomført dette 
for hele Norge, da Elvia alene har omtrent 360 målere som må skiftes for å få til 15 minutters avregning, og 
kostnadene for Elvia er i øvre enden av den anslåtte totalkostnaden for alle nettselskapene foruten Statnett.  

Fra Elvias synspunkt blir det en svært stram tidsplan å få skiftet ut alle målerne innen fristen.  Bare det å få 
godkjent prosjektet og få ut et anbud (siden vi er underlagt offentlig anskaffelse), vil kreve 25 % av tiden.    

For å lette på tidspresset, hadde det vært ønskelig å få utvidet frist for alle interne utvekslinger mellom våre 
tre registrerte nettavregningsområder.  Eventuell ubalanse innenfor hvert kvarter vil da bare være en 
forskyving mellom våre interne nettområder i Elvia, og det berører ingen andre parter.  Elhub må 
nødvendigvis utvikle funksjonalitet for å dele lavspent forbrukerforbruk som skal være timemålt, til 
kvarterverdier, for innsending til NBS/eSett, jmf 3.2.1 andre avsnitt og 4.3.1.  Det bør dermed være mulig å få 
det til for slike utvekslingspunkt også. Det bør også være mulig å få utsatt frist for alle mindre viktige 
målepunkt, slik som f.eks. mindre kraftverk, mindre høyspent forbrukspunkt og reserveutvekslingspunkt.  
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Dersom Elhub fikk en funksjon for å dele timeverdier i fire for alle slags målepunkt, ville det gå an å sende inn 
kvarterverdier fra hvert enkelt målepunkt etter hvert som de blir klare, og Elhub kan med det overvåke 
framdriften og hvordan det vil gå i balanse i god tid før kvarterverdier skal til eSett.    

Vi ser det videre som helt nødvendig å åpne opp for 15 minutters måleverdier for lavspenningsanlegg, da 
f.eks. en god del av stasjonsforbruk både rapporteres som forbrukspunkt og inngår i beregning av utveksling 
mot andre nettselskap.  Det vil være vanskelig å måtte ha måleverdier med både timesoppløsning og 
kvartersoppløsning fra samme måler, slik det hadde blitt dersom det ikke ble åpnet opp for innsending av 
kvartersverdier fra lavspente forbrukspunkt for næringskunder. 

DEL B: Forslag til endring av forskrift om måling, avregning 
Innledningsvis vil vi påpeke at RME etter vår forståelse til dels bruker upresise begreper noen steder i 
forskriftsteksten: 

RME benytter begrepet «registreringsfrekvens» og oppgir dette i antall minutter.  «Frekvens» beskriver 
antall ganger (repetert forløp) per tidsintervall f.eks. 1/min eller 1/sek.  

 «Registreringsfrekvens» bør byttes ut med «registreringsintervall», eventuelt «registreringsperiode» eller 
«tidsoppløsning». 

RME henviser til at REN 4011 stiller krav til avlesningsfrekvens på 5-60 minutter. REN 4011 bruker ikke ordet 
«avlesningsfrekvens» noe sted, kravet er at “Tidsperioden skal kunne endres i området 5-60 minutter”. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statnetts KtM kun gjelder transmisjonsnett og utveksling mot 
transmisjonsnett. For regionalnett generelt og distribusjonsnett er det REN-bladene i 4000-serien som er 
bransjestandard. 

6.1 Ny definisjon av AMS 

RME foreslår at § 1-3 skal lyde: «Avanserte måle- og styringssystem (AMS): Toveis informasjons- og 
kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere benyttet til avregning for de enkelte målepunkt, til og 
med sentralsystemet hos nettselskap eller nettselskapets leverandør». Elvia mener denne formuleringen 
fremstår noe uklar fordi fysiske målepunkt ikke nødvendigvis er det samme som avregningsmålepunkt. Det 
hadde vært fordelaktig å omformulere tilsvarende som i forklaringen i andre avsnitt side 40, samt fjerne 
henvisningen til de enkelte målepunkt: «…Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med 
elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, produksjon og forbruk, til og med…». 

Utover denne kommentaren, mener vi at definisjonen av AMS ivaretar alle aktuelle målepunkt i vårt nett. 

6.2 Melding om timeverdier til avregningsansvarlig 

Den foreslåtte endringen i § 3-8 er kun en omnummerering av paragrafhenvisning, og gjenspeiler ikke at det 
skal gå over fra timemåling til kvartermåling.  

§ 3-8. Melding med timeverdier til avregningsansvarlig  

Nettselskapet skal innen kl. 07.00 første kalenderdag etter driftsdøgnet sende melding til avregningsansvarlig 
som inneholder innmatingen og uttaket i kWh per time for hvert enkelt timemålte målepunkt i henhold til § 3-3 
syvende ledd og § 4-15.  
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Bestemmelsen henviser til § 3-3 syvende ledd, som ikke er foreslått endret. Der står det:  

All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 100 000 kWh skal 
ha timemåling.  

§ 3-8 henviser også til § 4-1 (ny nummerering), der det ikke er nevnt timemålte målepunkt, men «AMS-
målepunkt».  

Skal det være timemåling eller kvartermåling på innmating?  Uttak skal kunne være målt i kvarterverdier 
eller timeverdier, avhengig av spenningsnivå og kundetype.  Kunder med uttak større enn 100 000 kWh kan 
være både høyspent og lavspent næringskunder og dermed falle inn under både kvartermåling og 
timemåling.  

Forskriftsteksten i nevnte paragrafer burde vært oppdatert siden vi skal gå over til måleverdier hvert kvarter 
i stedet for timeverdier for de aller fleste målepunktene som her skal ha «timemåling».  Det kunne for 
eksempel vært løst med å kalle det «AMS» i stedet for «timemålt».  I stedet for «timeverdier» i 
paragrafoverskriften kan man bruke «måleverdier».  I stedet for «innmatingen og uttaket i kWh per time for 
hvert enkelt timemålte målepunkt» kan man bruke «innmatingen og uttaket i kWh per kvarter for hvert 
enkelt kvartermålte målepunkt og uttaket i kWh per time for hvert enkelt timemålte målepunkt»  

Bestemmelsen i § 3-3 syvende ledd, om timemåling for anlegg med årlig uttak > 100.000 kWh, virker også 
noe utdatert etter utrullingen av AMS.  Om noe, så burde det vært inkludert i unntaket i § 4-1, se kommentar 
under kap 6.4  

6.4 Krav til installering av AMS 

Elvia mener det er uklart om unntaket gjelder dersom både a) og b) i § 4-1 er oppfylt, eller om det gjelder 
dersom bare en av delene er oppfylt. Vi regner med at det er det sistnevnte, men det hadde vært en fordel 
om det er tydeliggjort i forskriftsteksten. 

Vi mener videre at det virker naturlig å legge inn unntak fra AMS i denne paragrafen, framfor i § 3-3 syvende 
ledd, og har følgende forslag til formulering av § 4-1: 

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS i målepunkt for sluttbrukere i lavspenningsanlegg dersom:  

a) uttaket i målepunktet er lavt og forutsigbart, eller  

b) Det årlige uttaket er under 100 000 kWh, og installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for 
sluttbruker. 1 

6.5 Funksjonskrav for AMS 

Elvia mener at AMS ikke er praktisk anvendbar til å sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer. 
Den raskeste oversendelsen via AMS-måleren vil være innen en til to timer. Over internett vil denne 
informasjonen være sendt i løpet av få sekunder.  

Vi mener deler av § 4-2 e) derfor kan strykes og foreslår at ny § 4-2 e) blir seende slik ut: 

 
1 Egentlig mener vi at forbruk på 100 000 kWh er for høyt til å skulle få unntak for AMS, men vi har her bare forholdt oss 

til det som står i dagens § 3-3 syvende ledd 
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e)  kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og 
jordfeilsignal, og  

6.6 Funksjonskrav for AMS i øvrige målepunkt 

Vi foreslår å endre noe på teksten i § 4-3 nest siste ledd, der det det står «I målepunkt for sluttbrukere i 
høyspenningsanlegg, skal AMS ha et grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr 
basert på åpne standarder.» Dette kan stå slik det er, men tilgang til måleren gjør at sluttbruker ikke 
nødvendigvis kan benytte seg av dette.. Vi foreslår heller følgende formulering: 

«I Når målepunkt for sluttbrukere er plassert tilgjengelig for sluttbrukeren i høyspenningsanlegg, skal AMS ha 
et grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder.  

6.9 Nye sikkerhetskrav for AMS 

Elvia mener at regulator er på rett vei når det gjelder sikkerhetskravene. Vi ønsker oss generelt mer fokus på 
integritet framfor konfidensialitet, men dette er nok noe som vil komme med tiden. Leverandørene er ikke 
der helt enda. Det er også viktig at regulator ikke forskriftsfester for spesifikke krav når det gjelder sikkerhet. 
For eksempel mener vi det er lite hensiktsmessig å si som i 5.3.2 side 39: «Elektrisitetsmåleren skal ha 
mulighet for passord som beskytter mot konfigurering». Det kan godt hende aktørene ser for seg andre 
beskyttelser som er sterkere enn «passord», som for eksempel sertifikat eller signert konfigurasjon – da må 
dette være mulig. 

6.9.2.1 § 4-6 første ledd 

Vi mener det er uklart hvem som er definert som nettselskap og dermed er pliktsubjekt for 
forskriftsbestemmelsene vedrørende måling, og ønsker at RME kommer med en tydeligere forklaring av 
denne definisjonen. 

Ifølge forskriftens § 3-1 er nettselskapet ansvarlig for alle målere og alle måleverdier i sitt nettområde.  I 
utgangspunktet er det nettselskapet sitt ansvar å måle og avregne energiflyten for anlegg tilknyttet et 
nettselskap sitt nett.  Ansvar for måling av utveksling mellom to nettselskaper vil etter vår forståelse av § 3-1 
påhvile det nettselskapet som eier nettanlegget i utvekslingspunktet.     

Med nettselskap forstås tradisjonelt sett de virksomheter som eier og driver distribusjonsnett (ihht 
områdekonsesjon), regionalnett og transmisjonsnett (ihht anleggskonsesjon), som en transportvei for 
energien fra produsenter og andre over-/side-/underliggende nett til sluttbrukere.  Forskriftens definisjon i 
§ 1-3 gjør imidlertid at andre virksomheter blir å regne som nettselskap.   

Elvia sin holdning har hittil vært at alle produksjons-/forbruksanlegg som er tilknyttet Elvias nett, er 
produksjons-/forbrukspunkt og Elvia er nettselskapet.  Oppfatningen om at det er det tradisjonelle 
nettselskapet som har ansvar for måling og rapportering av produksjon og forbruk i kraftverk, er nok ganske 
gjengs blant andre nettselskap, se f.eks. REN sitt avtaleverk for nettleie og tilknytning for kraftverk både i R-
nett og D-nett (REN 3000-serien).  Ved gjennomgangen av dette høringsnotatet ser vi at det muligens ikke 
er riktig.     

Vi finner det til dels vanskelig å vite om kunden med anlegget som er tilknyttet vårt nett tilfredsstiller nok 
kriterier for å bli regnet for et nettselskap med eget ansvar for måling og oppfyllelse av bestemmelsene i 
avregningsforskriften, eller om det er et anlegg der vi har ansvar for måling.  Sluttkunder trenger ikke 
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omsetningskonsesjon, slik at det er i det vesentlige snakk om kraftverk som kan bli regnet som nettselskap 
etter § 1-3. 

Kraftverk kan være kompliserte med mange målepunkt rundt i kraftverket som alle må avleses og inngå i 
beregning av nettoproduksjon.  Det kan være utfordrende og ressurskrevende for nettselskapet som 
kraftverket er tilknyttet å få tilgang til målepunktene (langt nede i fjellet, vanskelig 
kommunikasjonsmuligheter). Videre kan kraftverk levere bruttoproduksjon til et nettselskap (R-nett) og ta 
ut kraft til forbruk direkte relatert til kraftproduksjonen fra et annet nettselskap (lokalt D-nett), mens begge 
deler skal inngå i beregning av nettoproduksjon fra kraftverket.  Det kan være forbruk i kraftverket som må 
skilles ut fra beregning av nettoproduksjon fordi det er forbruk til andre formål enn det som direkte har med 
kraftproduksjonen å gjøre (f.eks. lager, administrasjonsbygg, fiskeanlegg osv).   

Vi er altså usikre på om vi har forstått definisjonen av nettselskap hht. § 1-3 riktig, og ber RME om klargjøring 
av denne definisjonen. 

6.11 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse 

Elvia mener tidsfristen for å skaffe nye målere er knapp. Som offentlig eid selskap er vi underlagt 
bestemmelser om offentlig anskaffelse, slik at det uansett ikke er mulig å komme i gang med målerinnkjøpet 
før 25 % av tiden er gått. Samtidig har leverandørene begrenset kapasitet til å levere til mange selskap 
samtidig. 

7.1 Økonomiske og administrative konsekvenser av foreslåtte funksjonskrav for AMS 

Elvia alene må skifte 360 målere pr dato.  Kostnaden som er anslått per nå av pågående forprosjekt internt, 
er på 44 millioner kroner – kun for skifte av disse målerne.  Vi tror derfor RMEs kostnadsanslag for å bytte ut 
alle de 950 målerne i Norge er for lavt. 

Avsluttende kommentarer 

Til slutt vil Elvia påpeke at det per dags dato ikke er hensiktsmessig å fakturere sluttkunder kvartersverdier. I 
Elhubs bransjerådsmøte den 21.04.2020 ble det referatført at RME har uttalt at «timeverdier skal omgjøres 
til kvartersverdier for å faktureres kunden». Elvia stiller spørsmål ved om dette vil være hensiktsmessig på 
nåværende tidspunkt og hvordan det vil samspille med innføringen av effekttariffer.  

Vi stiller gjerne i et møte for å utdype våre tanker dersom det er ønskelig. 

Med vennlig hilsen 
Anne Sagstuen Nysæther 
Direktør Nettstrategi 
 
 
Dokumentet sendes ut uten underskrift. Dokumentet er godkjent i henhold til interne rutiner. Dok nr. 9086750 


