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INNSPILL TIL NOTAT OM NETTSELSKAPENES HÅNDTERING 

AV MARKEDSSENSITIV INFORMASJON 

Det vises til RME rapport nr. 8/2021 "Nettselskapenes håndtering av markedssensitiv 
informasjon" som RME ønsker innspill på.  
 
Utviklingen i kraftsystemet innebærer store endringer i både produksjon og forbruk av kraft. For å 

utnytte ressursene og kapasiteten i kraftsystemet mer effektivt er utveksling av data mellom 

aktørene essensielt. Det grønne skiftet er krevende både for driften av og tilknytning til nettet. 

Nettselskapenes tilgang til og håndtering av markedssensitiv informasjon vil ha stor betydning for 

både drift og utvikling av nye markedsbaserte løsninger i både lokalt og regionalt distribusjonsnett. 

Nettselskapene må fremover få tilgang på produksjonsplaner, og etter hvert også forbruksplaner. 

Samtidig som mye data skal utveksles må vi sikre at markedssensitiv informasjon ikke kommer på 

avveie.  

I rapporten stilles det krav til hvordan markedssensitiv informasjon skal håndteres. Energi Norge 

er positiv til mange av forslagene i rapporten. Nettselskapene har allerede i dag kultur for og 

regelverk som sikrer håndtering av sensitiv informasjon, som kraftsensitiv og kundesensitiv 

informasjon. En del av kravene er trolig likevel nødvendige for å styrke tilliten til nettselskapene, 

samtidig må ikke kravene bli for detaljerte og omfattende slik at disse blir vanskelige å utføre i 

praksis. Mange detaljerte og byråkratiske krav som i realiteten har liten betydning må unngås.  

Energi Norge gir tilbakemelding til følgende punkter i rapporten 

• Nettselskapenes tilgang til markedssensitiv informasjon 

• Nettselskapenes behov for produksjonsplaner  

• Selskap i samme konsern og felles driftssentral 

• Krav om felles kantine og karenstid ved jobbskifte 

• RME må være tilsynsmyndighet 

• Krav om tjenstlig behov for data og IKT-sikkerhet 

• Behov for at informasjon er gjeldende i hele distribusjonsnettet  

• Andre informasjonskilder enn Statnett 
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Nedenfor følger Energi Norges vurderinger og anbefalinger til rapporten. 
 
 
Nettselskapenes tilgang til markedssensitiv informasjon 

I dag stilles det strenge krav til nøytralitet gjennom krav til funksjonelt skille for nettselskap med 

mer enn 10 000 kunder. I tillegg stiller forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) og 

konkurranselovgivning strenge krav til håndtering av markedssensitiv informasjon. Energiloven og 

kraftberedskapsforskriften stiller strenge krav til håndtering av kraftsensitiv informasjon.  

Nettselskap er i dag vant med å forholde seg til taushetsplikt om sensitiv informasjon, og har 

allerede gode rutiner og prosedyrer for å håndtere ulike typer sensitiv informasjon. Fremover vil ny 

teknologi utvikles, og det vil være digitale spor på hvem som har benyttet informasjon, og hva 

denne informasjonen er benyttet til. Det vil lett kunne oppdages om noen med hensikt bryter lov 

og regelverk og deler markedssensitiv informasjon med andre. Dette er i dag kriminelt med 

etablerte sanksjonsformer.  

SOGL er under implementering i norsk rett, og vil medføre at nettselskaper (DSOer) får en større 

rolle i utveksling av data enn i dag. Energi Norge savner i rapporten en diskusjon om 

nettselskapenes tilgang til informasjon på grunnlag av krav i SOGL, samt andre nettkoder. 

Nettkodene vil og har stor betydning.  

I tillegg mener vi at rapporten peker for lite på viktigheten og nytteverdien av at nettselskapene har 

mer informasjon enn i dag. I rapporten problematiseres nettselskapenes tilgang til markedssensitiv 

informasjon i stor grad, mens nytten av å utveksle informasjon underkommuniseres.  

Nettselskapenes behov for produksjonsplaner  

Tilgang til produksjonsplaner er en forutsetning for at nettselskapene skal kunne bruke fleksibilitet 

som verktøy for å håndtere flaskehalser i nettet, og dermed kunne utsette og bygge nytt nett i alle 

sammenhenger når kapasitetsutfordringer i nettet oppstår. Nettselskapene trenger allerede i dag 

mer data og informasjon om planlagt produksjon og koblingsbilder i tilgrensende nett for å kunne 

prognosere egen lastflyt. Dette vil gi nettselskapene mulighet til å forutse og håndtere sannsynlige 

feil og utfordringer i driften som vil sikre forsyningssikkerheten og mer kostnadseffektiv drift av eget 

nett.  

Selskap i samme konsern og felles driftssentral 

Felles driftssentral for nett og produksjon har vært kostnadseffektivt gjennom mange år. Samtidig 

ser man at dette kan skape en del utfordringer når det gjelder tillit til at markedssensitiv informasjon 



 

 

ikke kommer på avveie. Flere nettselskap er selskap i større energikonsern som også har eget 

produksjonsselskap. Energi Norge mener at nettselskap som får tilgang til produksjonsplaner eller 

annen markedssensitiv informasjon fra konserneksterne produsenter ikke kan ha felles 

driftssentral med produsent i samme konsern. Felles personale i konsern kan heller ikke ha tilgang 

til markedssensitiv informasjon. Dette er viktig for at tillitten til at markedssensitiv informasjon som 

deles med nettselskapet ikke kommer på avveie.  

Krav om felles kantine og karenstid ved jobbskifte 

Rapporten peker på at felles lokaler som f.eks. kantine kan være en arena for uønsket 

informasjonsutveksling, enten det skjer tilsiktet eller ikke. Energi Norge mener at å kreve separate 

kantiner er for strengt og som i seg selv ikke bidrar til å hindre uønsket informasjonsspredning. 

Nettselskapene har, som tidligere redegjort for, god kjennskap til hvordan sensitiv informasjon skal 

håndteres med gode rutiner for hva man kan ta opp i felles lokaler.  

Som et tiltak for å hindre lekkasje av markedssensitiv informasjon foreslår rapporten at ansatte 

som skifter jobb underlegges en karenstid på 3-6 måneder. Energi Norge mener at også dette 

tiltaket er for strengt for denne type virksomhet. Det er vanlig å signere på en taushetserklæring, 

og denne kan det stilles krav til.  

RME må være tilsynsmyndighet  

En utfordring for kraftprodusentene er å forstå hvilken nytte nettselskapene har av markedssensitiv 

informasjon.  Nettselskapene må selv bidra til å beskrive og forklare hva informasjon skal brukes 

til. Nettselskapene må beskrive tjenstlig behov, og hvilke krav til dokumentasjon og eventuelt 

organisering som må stilles. Statnett kjenner ikke nettselskapenes behov, og bør ikke definere hva 

som er tjenstlig behov. 

Det foreslås i rapporten at Statnett skal få ansvar for å utarbeide retningslinjer for definisjon, 

dokumentasjon og håndtering av markedssensitiv informasjon, og at disse skal godkjennes av 

RME. Dette forslaget finner vi lite forståelig. Energi Norge mener det er viktig at RME er 

tilsynsmyndighet direkte.  Dette er en rolle som ikke bør delegeres til en av aktørene som skal 

bidra til god flyt av data for å sikre effektiv drift av kraftsystemet. RME må få tilstrekkelig 

kompetanse og ressurser til å utføre jobben.   

Krav om tjenstlig behov for data og IKT-sikkerhet 

Energi Norge mener at nettselskaper som skal ha tilgang til markedssensitiv informasjon må 

håndtere denne på en forsvarlig og sikker måte. For at nettselskapene skal klare fremtidige 

utfordringer må de ha kompetanse til å sikre sine systemer. Det er viktig å sikre at hvert enkelt 

nettselskap har tilgang til informasjon som er nødvendig for egen nettdrift. Her er det viktig å skille 



 

 

mellom informasjon som er nødvendig og nyttig, og ikke gi det enkelte nettselskap for vide 

fullmakter til å kreve inn informasjon. Dette for å begrense skaden av lekkasje av sensitiv 

informasjon dersom informasjon fra et enkelt nettselskap system utsettes for IKT-angrep.  

Behov for at informasjon er gjeldende i hele distribusjonsnettet  

Energi Norge oppfatter at rapporten flere steder i hovedsak omtaler regionalt distribusjonsnett. I 

rapporten fremstår det i noen grad at det kun er på dette nettnivået det vil være behov for 

markedssensitiv informasjon. Det er riktig at de fleste flaskehalser i dag er i det regionale 

distribusjonsnettet. Framover vil flaskehalser og andre utfordringer også treffe lokalt 

distribusjonsnett. Det er derfor viktig at hvis man gjør endringer i reguleringen for å legge til rette 

for mer pålitelighet rundt at nettselskapene skal motta markedssensitiv informasjon, så må alle 

nettnivå inkluderes.   

Andre informasjonskilder enn Statnett 

I rapporten foreslås det at Statnett må ha all markedssensitiv informasjon nettskapene skal ha 

tilgang til. Dette mener vi kan være uhensiktsmessig i noen tilfeller. Det vil ikke være 

hensiktsmessig at Statnett mottar informasjon de selv ikke trenger. Hvis det for eksempel er et 

problem i lokalt distribusjonsnett som ikke påvirker transmisjonsnettet trenger ikke Statnett denne 

informasjonen. I dag får ikke Statnett denne type informasjon. Denne metoden for datautveksling 

vil være tungvint og unødig kostbar. Energi Norge anbefaler at gode standardiserte modeller for 

informasjonsutveksling utvikles slik at informasjonen også kan gå fra produsent direkte til 

nettselskap.   

Avslutning  

Energi Norge vurderer at THEMA og Devoteam sine anbefalinger vil sikre at nettselskapene 

håndterer markedssensitiv informasjon på en trygg måte. Mange av kravene faller godt sammen 

med krav som allerede stilles nettselskapene i dag når det gjelder blant annet kraftsensitiv 

informasjon. Samtidig peker vi på at krav om separate kantiner og karenstid ved jobbskifte 

oppfattes som byråkratiserende og ikke bidrar til at nettselskapene håndterer markedssensitiv 

informasjon bedre.  Vi støtter de fleste anbefalingene og mener disse vil være tilstrekkelig for at 

nettselskapene skal kunne motta markedssensitiv informasjon på en sikker måte.  Dette vil bidra 

til at nettselskapene kan håndtere utfordringene med mye ny lokal produksjon og endringer i 

forbruket og sikre driften av eget nett. 

 

 

 



 

 

Om Energi Norge 

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer 

selskapene som produserer, transporterer, bygger og leverer fornybar energi i Norge. Energi 

Norges cirka 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for 

daglige leveranser til cirka 90 % av landets strøm- og nettkunder.  

 

Vennlig hilsen 
Energi Norge 

 

Kristin H. Lind 
Direktør nett og kraftsystem 


