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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 
Energi Norge er positiv til innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Vi er 
også positive til at all innmating (unntatt plusskunder), alt uttak i høyspenningsanlegg samt all 
utveksling mellom nettområder, inkludert utveksling mot utlandet, skal registreres med en 
registreringsfrekvens på 15 minutter og oversendes Elhub. Det er også positivt at nettselskapene 
fritt kan velge å innhente forbruksdata med 15 minutters tidsoppløsning for alle næringskunder 
i lavspenningsnettet. 
 
Energi Norge er også i hovedsak positiv til fastsettelse av funksjonskrav og sikkerhetskrav for 
AMS. Samtidig tror vi RME er for optimistisk når det gjelder tidsplan og kostnader for utskifting 
av målere samt kostnadene knyttet til dette. 
 
 
Nærmere om de ulike forslag 
 
Del A: 
Energi Norge støtter innføring av 15 minutters balanseavregningsperiode. Vi er enig med RME i 
at dette vil bidra til opprettholdelse av frekvenskvalitet og legge til rette for høyere utnyttelse av 
mellomlandsforbindelser gitt de endringene vi ser i kraftsystemet med høyere andel 
væravhengig produksjon i produksjonsmiks. Energi Norge er også enig i at spørsmålet snarere 
er hvordan enn om 15 minutters balanseavregning skal innføres fordi 15 minutters 
balanseavregning er et krav i Kommisjonsforordning 2017/2195 (EBGL), som er et regelverk 
Norge også er bundet av. Når det gjelder hvordan innføringen bør skje, ønsker Energi Norge å 
peke på følgende: 

• Harmonisert innføring i det felles, nordiske synkronområdet støttes. 

• Handelsløsninger med 15 minutters tidsoppløsning må være på plass før 15 minutters 
balanseavregning innføres. Dette er nødvendig for at markedsaktørene skal ha mulighet 
for å justere sine ubalanser innenfor 15-minutters intervallet og de ønskede 
nyttevirkninger som bedret frekvenskvalitet og økt ramping skal kunne realiseres. 

• Gitt ovennevnte, er det også positivt at endringen vil innebære at aktørene til kunne 
handle seg i balanse nærmere driftstimen. 

• Det er viktig å unngå ytterligere justeringer i tidsplanen for innføring av 15 minutters 
balanseavregning. Det har allerede vært utsettelse av denne. Ytterligere endringer i 
tidsplanen bør unngås, fordi dette skaper uklarhet om fremdriften og er uheldig for 
markedsaktørenes og nettselskapenes gjennomføring. 

Selv om overgangen til 15 minutters balanseavregningsperiode på mange måter er drevet av 
europeiske nettkoder og harmonisering, er det viktig at dette innføres på en kostnadseffektiv 
måte, og at forventede nyttevirkninger realiseres. RME skriver i høringsforslaget at det kan bli 
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aktuelt å undersøke kostnadseffekter og tilpasninger hos Statnett på et senere tidspunkt. Dette 
må også gjelde sentrale nyttevirkninger som økt rampinghastighet.  

Del B: 
RME foreslår følgende definisjon av 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.» Dette er en definisjon Energi 
Norge kan stille seg bak. 
 
RME foreslår også at AMS målere i lavspenningsanlegg skal kunne registrere flyt av aktiv og 
reaktiv effekt i begge retninger samt at AMS målepunkt for sluttbrukere i høyspenningsanlegg 
skal ha et grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne 
standarder. Etter Energi Norges oppfatning er dette akseptable krav, gitt at dette ikke medfører 
at allerede monterte målere må byttes; da må kravet gjøres gjeldende fra neste målerbytte eller 
at selskapet gis dispensasjon. 
 
Når det gjelder RMEs anslag for antall målere som må byttes og tilhørende kostnader, virker 
anslaget å være altfor lavt. Anslaget fra eksempelvis Elvia er at de må skifte ca. 360 målere med 
et kostnadsanslag på 44 millioner. 
 
Når det gjelder kostnader generelt, gjør vi oppmerksom på at dagens AMS-system ikke er 
klargjort for 15-minutters oppløsning. Men andre ord er målere og innsamlingssystem ikke 
rigget med programvare for denne oppløsningen. Det ligger derfor betydelig tidsbruk og 
investeringskostnad i oppdatering av software m.m. i både måler og sentralsystem før dette kan 
kjøres i gang.  
 
I tillegg vil vi påpeke at tidsfristen kan virke litt for stram, både med tanke på kapasitet hos 
leverandørene til å levere målere samt selve innkjøpsprosessen. Spørsmålet er om man kan se 
for seg en mer glidende innføring av 15 min fra høyspenningsmålere med en endelig frist noe 
lenger ut i tid. 
 
Energi Norge er kjent med at flere nettselskap vil levere mer detaljerte høringssvar med 
kommentar til de enkelte punkter/paragrafer. Vi oppfordrer RME til å ta hensyn til disse 
innspillene. 

 
Avsluttende kommentar 
Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer 
selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi og varme i Norge. Våre 275 
medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til cirka 
90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global 
lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Medlemmenes 
oppdrag til oss er å fremme fornybarnæringens konkurranseevne, for å øke norsk verdiskaping.  
 
Vi tar gjerne et møte med RME for å utdype vårt syn. 
 
Vennlig hilsen 
Energi Norge   
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