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Innspill til RME-rapport «Nettselskapenes håndtering av 

markedssensitiv informasjon» 

Strømnettet er en «enabler», en muliggjører, for det grønne skiftet. Tilgang til informasjon er helt sentralt for å 
kunne utvikle og utnytte strømnettet optimalt. Informasjon om kraftflyt vil gjøre det mulig å levere nok 

kapasitet raskere, bidra til å redusere behovet for nettutbygging og kunne gi lavere driftskostnader. 

Informasjon om kraftflyt er dermed en viktig brikke for at strømnettet skal kunne bli den muliggjøreren som 

samfunnet trenger, både raskt nok og med tilstrekkelig kapasitet. 

Agder Energi Nett (AEN) setter derfor pris på at regulator nå tar tak i problemstillingen rundt håndteringen av 

markedssensitiv informasjon. Det er svært viktig med like regler for hele bransjen, og at nøytrale og 
etterprøvbare vilkår gjelder for alle aktører.  

Diskusjonen om DSOene kan få tilgang til markedssensitive data har pågått over flere år. AEN opplever at 

endringer i nettdriften skjer fortere, og at kravene kommer raskere, enn tidligere. Dette er ikke informasjon 

som DSOene trenger i framtiden, men som det er behov for nå!  

AEN opplever at bransjen har liten tillit i markedet. Tydelige krav for håndtering av markedssensitiv 

informasjon, vil etter vårt syn være en kritisk suksessfaktor for å skape den tryggheten aktører i markedet 

trenger, for å være villige til å dele markedssensitiv informasjon med nettselskaper!  

Agder Energi Nett støtter derfor arbeidet til RME med å utforme slike krav, men har følgende innspill:  

➢ Krav i dag, lov i morgen 

➢ Forbruksinformasjon er like viktig som produksjonsinformasjon 

➢ Informasjon til den nærmest kilden 

➢ Tilbakemelding på konkrete forslag til krav 

Krav i dag, lov i morgen 
Det finnes i dag flere lover som setter krav til hvordan nettselskaper skal håndtere informasjon. Nye løsninger 

som bedre utnytter kapasitet i strømnettet medfører også nye utfordringer i forhold til å ivareta slike krav på 

en god måte. For eksempel forutsetter fleksibilitetsmarked at informasjon om drift hos kunder og individuelle 

KILE avtale- satser ikke påvirker kraftmarkedet. Vilkår om tilknytning med vilkår er også driftssensitive 

opplysninger for forbrukskunder, som bør håndteres innenfor samme lovverk. 
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For å sikre en best mulig etterfølgelse, og effektiv utførelse av kontroll, hadde det vært best med en 

samordning av krav til håndtering av informasjon i et lovverk, med én instans for oppfølging. Dette vil ta tid, tid 

vi ikke har.  

Tilgang til nødvendig informasjon for å utnytte strømnettet optimalt er noe DSOene trenger nå! Agder Energi 
Nett håper derfor RME raskt vil kunne etablere krav, men samtidig jobbe for at lovkravene knyttet til 

informasjonshåndtering på sikt samles i ét lovverk.  

Forbruksinformasjon er like viktig som produksjonsinformasjon 
Rapporten har i liten grad vurdert utfordringer med markedssensitiv informasjon på forbrukssiden. Dette 

gjelder både i forhold til kraftmarkeder, men også i forhold til andre markeder. For å kunne utnytte kraft flyten 

er forbrukssiden like viktig som produksjonssiden. Forbrukere vegrer seg i dag mot å dele markedssensitiv 

informasjon med nettselskaper. Nettselskap må kunne garantere at informasjonen ivaretas forsvarlig. I 

tilknytningssaker er det for eksempel viktig at børssensitive opplysninger håndteres sikkert og kun av et fåtall 
saksbehandlere.  Det er vanskelig når det ikke foreligger noen tydelige krav, og det i bransjen er stor bredde i 

forståelse av hva som er tilstrekkelig.  

Manglende tillit til at børssensitive opplysninger håndteres med den nødvendige diskresjon av nettselskapene, 

kan føre til at kunder som søker tilknytning ikke tør «vise ansikt» før veldig sent i tilknytningsprosessen. 

Nettselskapet kan da risikere at det planlegges for, og bygges ut, uhensiktsmessige nettløsninger. Det er også 

en risiko for at det regnes inn dobbelt effektbehov, fordi kundene vurderer flere tomter samtidig, men uten at 

nettselskapene får informasjon om hvem sluttkunden er i tidligfase.  

Tydeligere krav til håndtering av markedssensitiv informasjon vil dermed kunne bidra til at strømnettet bygges 

ut raskere og med større nytteverdi enn i dag. 

Informasjon til den nærmest kilden 
For å klare det grønne skiftet, må dagens nettdrift effektiviseres slik at DSOene har så god oversikt som mulig 

på flyten i kraftnettet til enhver tid. Det vil si at aktuell DSO kjenner til hvor langt det er til grenseverdier på 

komponenter og snitt. For å få denne oversikten så god som mulig, må all tilgjengelig informasjon om 

kraftsystemet tilflyte den aktuelle systemoperatøren.  

Rapporten beskriver i liten grad den store betydningen av denne informasjonen. Det er nødvendig at 
betydningen beskrives for å skape forståelse for det sterke ønsket fra DSOene om å få en tydelig avklaring om 

tilgangen til markedssensitive data. Rapporten beskriver scenarier for hvordan markedssensitive data kan 

komme på avveier, som er bra å få belyst. Noen av eksemplene er vanskelig å se for seg at vil være reelle 

utfordringer i praksis. AEN mener det er en viktig erkjennelse at det står i rapporten at: "Vi har ikke avdekket 

noen konkrete eksempler (fra Norge) på at markedssensitiv informasjon er kommet på avveie" .  

Det forventes en stor utvikling i bruk av data, og krav som etableres må ta høyde for en slik utvikling. Det ligger 
føringer fra RME om at det bør bygges videre på eksisterende løsninger i det videre arbeidet med 

datautveksling. Men dersom det skal etableres nye ordninger for utveksling av informasjon, er det viktig at 

kravene som settes må tilrettelegge for fremtidsrettede systemer, der tilgang til informasjon gis til den som 

sitter nærmest kilden (kundene). En løsning der Statnett har Fosweb og de andre selskapene har “AENWeb”, 

“LedeWeb”, “StatkrWeb” osv, og der disse løsningene kommuniserer med hverandre og deler info, som den 

andre parten har et rettmessig tjenstlig behov for, mener AEN vil være den mest effektive og sikreste 

løsningen. På denne måten har alle aktører også selv direkte kontroll på hvem som skal få tilgang til 
informasjonen. 

Det må være opp til den enkelte DSO selv å vurdere hva som er tjenstlig behov, slik praksisen er i forhold til 

både kraftsensitiv og personsensitiv informasjon. Det er DSOen selv som kjenner eget behov og må tilkjennegi 

og begrunne egne behov. 

Disse behovene er allerede langt på vei dekket av europeisk regelverk (nettkoder) Norge allerede må forholde 

seg til. Da i første rekke SO-GL (Guideline on electricity transmission system operation. Tredd i kraft i Norge 
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01.08.21). Her regulerer artiklene 40, 48, 49, 50 og 51 informasjon som TSO og SGUer plikter å gi DSOene. 

Dette gjelder strukturelle data, realtidsdata og plandata. Dette er i liten grad omtalt i rapporten og 

konsekvensene nettkodene medfører for utveksling av informasjon kunne godt vært behandlet mer 

utdypende. 

Tilbakemelding på konkrete forslag til krav i tabell 6 og 7 i RME rapport 
Generelt må være slik at tiltakene som skal til for å gi tillit til dataeierne er balansert opp mot byråkrati for å få 
inneha markedssensitiv informasjon.  

1. Krav om sikkerhetsinstruks/ledelsessystem 

Kravet synes fornuftig for å sikre at nettselskap ivaretar de mange krav til taushetsplikt og 

dokumenthåndtering i mange ulike lovverk. 

 

2. Krav om å identifisere og dokumentere markedssensitiv informasjon og rettmessige brukere 
Det støttes at det må kreves identifikasjon av hvem som er rettmessige brukere.  

Det er også behov for å spesifisere hvilke forbruksdata som har betydning for drift og eventuelle 

flaskehalssituasjoner, som ved lokale fleksibilitetsmarked. Her må info om for eksempel Individuelle 

KILE avtaler holdes separat fra de som melder inn behov i et lokalt fleksibilitetsmarked, for å ikke 

påvirke prisdannelsen.  

Opplysninger om vilkårs-tilknytninger kan også være driftssensitive opplysninger.  

 
Videre etterspør ofte større sluttbrukere informasjon som pålitelighetsanalyser og oppetid. Det er 

behov for regler for hvem som får innsyn, og graden av innsyn, også for å verne andre kunders 

opplysninger og andre kunders opplysninger og driftsforhold. Det oppfattes uklart hva som kan deles, 

og kravene som utformes bør tydeliggjøre dette. 

 

3. Krav om å gjennomføre regelmessige risikovurderinger 
Det er nødvendig med strenge krav for å sikre nødvendig tillit kunder. Likelydende krav i forhold til 

kraftsensitiv og personsensitiv informasjon vil gjøre kravet overkommelig å innfri, i den grad det bygger 

på allerede etablerte rutiner.   

 

4. Krav til beskyttelse mot uønsket tilgang, urettmessig endring og misbruk 

Det er nødvendig med strenge krav for å sikre nødvendig tillit fra kunder. Likelydende krav i forhold til 
kraftsensitiv og personsensitiv informasjon vil gjøre kravet overkommelig å innfri, i den grad det bygger 

på allerede etablerte rutiner.  

 

Lovkrav til hvordan opplysninger håndteres og oppbevares i markedssammenheng bør samordnes med 

andre lovkrav for eksempel Forvaltningsloven, Arkivloven, Personopplysningsloven og 

Kraftberedskapsforskriften. 
 

Som nevnt under punkt 2 spør ofte større sluttbrukere om informasjon. Det er behov for tydelige 

regler for hvem som skal få innsyn, og i hvilken i grad, for å unngå uønsket tilgang til informasjon. 

 

5. Krav om et dokumentert «Formål» for behandling, sletting når behovet er oppfylt 

Det er synes fornuftig med krav knyttet til “formål” for behandling. Likelydende krav i forhold til 
kraftsensitiv og personsensitiv informasjon vil gjøre kravet overkommelig å innfri, i den grad det bygger 

på allerede kjente rutiner. 

 

Bruk av data til analyser vil også kunne dekkes av “formål”. Historiske data benyttes i analyser, og vil 

derfor ikke kunne slettes. For eksempel vil historiske tall og opplysninger om forbruk og produksjon 

kunne avgjøre om en tilknytning er driftsmessig forsvarlig. Dersom informasjon skal brukes i analyser 
vil et alternativ til sletting kunne være et strengere vern av innsyn i slike dokumenter også internt i 

nettselskap. 
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6. Krav om at funksjoner som behandler markedssensitiv informasjon ikke kan deles mellom 

nettselskap og markedsaktør 

Kravet er viktig. Ved nye tilknytninger med markedssensitiv og børssensitive data må informasjonen 
oppbevares slik at kunder får tillit til hemmelighold. 

 

7. Krav om at personell fra markedsaktører ikke kan får tilgang på nettselskapets driftssentral 

Kravet oppfattes lite hensiktsmessig i forhold til at vi ønsker å oppnå tillit til deling av informasjon.  

Markedsaktører må kunne komme inn på besøk på driftssentraler. Det vil være viktig og riktig å kunne 

vise hvordan en driftssentral fungerer. 
 

Det er sjeldent at det brukes karenstid i Norge, og det bør kunne unngås her også. Taushetsplikten bør 

være dekkende, og denne plikten gjelder også etter oppsigelsestidens utløp. 
 

8. Krav om tjenstlig behov 

Kravet støttes og kan løses på tilsvarende vis som med kraftsensitiv informasjon. Det kan med fordel 

presiseres hva slags informasjon som skal kunne deles med kunder som vil utrede sine muligheter. 

 

9. Krav til personkontroll og nødvendig opplæring 

Kravet støttes og er viktig for at vi oppnår målet om økt tillit og deling av informasjon.  
Det oppfattes også unødvendig strengt å kreve adskilt kantine. Bevisstgjøring og opplæringstiltak bør 

være tilstrekkelig. 

 

 

Med hilsen 

Agder Energi Nett AS 

 

  

Hege Jortveit  

Seniorrådgiver Rammevilkår og Bærekraft 

 

hege.jortveit@ae.no   

tlf: +47 93 69 68 90  
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