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Distriktsenergi viser til Rapporten «Nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon.» 

 

Distriktsenergi representerer vel halvparten av landets energiverk. Med dette svaret følger våre 
innspill til rapporten.  

Bakgrunn 
 
Hele kraftsystemet er i en rivende utvikling grunnet i overgangen fra bruken av fossile energikilder til 
fornybar samfunnet, det «grønne skiftet». 
Nettselskapenes tilgang til og håndtering av markedssensitiv informasjon vil ha stor betydning for 
både driften og utviklingen av nye markedsbaserte løsninger i distribusjonsnettet.  
 
Distriktsenergis innspill 

Distriktsenergi gir tilbakemelding til følgende punkter i rapporten 

• Tilgang til markedssensitiv informasjon 

• Nettselskap behov for produksjonsplaner  

• Selskap i samme konsern og felles driftssentral 

• Felles kantine og karenstid ved jobbskifte 

• RME skal ha rollen som tilsynsmyndighet 

• Krav om tjenstlig behov og IKT-sikkerhet 

• Rapporten setter søkelys på regionalnettet 

• Andre informasjonskilder enn Statnett 
 
Tilgang til markedssensitiv informasjon 

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM), konkurranselovgivning, energiloven og 
kraftberedskapsforskriften stiller i dag strenge krav til håndtering av kraftsensitiv informasjon.  

Nettselskap har allerede gode rutiner og prosedyrer for å håndtere ulike typer sensitiv informasjon. 
Fremover vil ny teknologi utvikles, og en vil kunne oppdage om noen med hensikt bryter lov og 
regelverk og deler markedssensitiv informasjon med andre. Nye regler på dette området må således 
ses i sammenheng med allerede eksisterende regelverk.  Vi vil også påpeke betydningen av at det 
ikke utarbeides unødvendige regler med påfølgende økte kostnader og økt byråkrati. 
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Nettselskapenes behov for produksjonsplaner framover 

Nettselskapene trenger mer og riktig informasjon for å kunne bruke fleksibilitet og andre 
hjelpemidler, slik som batterier for å kunne håndtere flaskehalser i nettet fremover. Dette vil også 
kunne bidra til å utsette å bygge nytt nett. Informasjon fra tilgrensende/overliggende nett vil også 
være viktig. 

Selskap i samme konsern og felles driftssentral 

Distriktsenergi mener at nettselskap som får tilgang til produksjonsplaner eller annen 
markedssensitiv informasjon fra konserneksterne produsenter ikke bør ha felles driftssentral med 
produsent i samme konsern. Felles personale i konsern bør heller ikke ha tilgang til markedssensitiv 
informasjon. Det er viktig for tillitten at markedssensitiv informasjon som deles med nettselskap ikke 
kommer på avveie.  

Felles kantine og karenstid ved jobbskifte 

Distriktsenergi mener det er unødvendig å kreve separerte kantiner for å hindre uønsket 
informasjonsspredning. Nettselskapene har god kjennskap til hvordan sensitiv informasjon skal 
håndteres med gode rutiner.  Om ønskelig vil man alltid kunne snakke sammen og et slikt krav om å 
ikke møtes i kantinen, vil nærme seg grensen til det absurde. Dessuten vil det være kostnadsdrivende 
og byråkratiserende.  

Rapporten foreslår at ansatte som skifter jobb underlegges en karenstid på 3-6 måneder. 
Distriktsenergi mener dette tiltaket er for strengt. Det bør være nok å signere på en 
taushetserklæring.  

RME bør ha rollen som tilsynsmyndighet  

Distriktsenergi mener at RME fortsatt skal være tilsynsmyndighet.  

Krav om tjenstlig behov og IKT-sikkerhet 

Nettselskapene trenger god kompetanse for å klare fremtidige utfordringer med å sikre sine 
systemer. Det er viktig å sikre at hvert enkelt nettselskap har tilgang til informasjon som er 
nødvendig for egen nettdrift.   

Rapporten setter søkelys på regionalnettet 

Rapporten handler i hovedsak om regionalnettet, der mange av flaskehalsene i dag er. I tillegg 
kommer alle kjente flaskehalser i transmisjonsnettet. Framover vil distribuert produksjon sammen 
med nytt forbruk påvirke nettet. Dette vil skape utfordringer og flaskehalser også i lokalt 
distribusjonsnett.  

Andre informasjonskilder enn Statnett 

Rapporten viser til at Statnett må ha all markedssensitiv info som er nødvendig for å sikre og ivareta 
driften av transmisjonsnettet.  Dette stiller vi oss bak.  

Sammendrag 

Distriktsenergi mener at de fleste av THEMA og Devoteam sine anbefalinger vil sikre at 
nettselskapene håndterer markedssensitiv informasjon på en trygg måte.  
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Distriktsenergi nevner imidlertid to forslag som vi mener ikke bidrar til at nettselskapene håndterer 
markedssensitiv informasjon bedre, men som vil være byråkratiserende og fordyrende. 

 
Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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