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Tensio AS - Kommentarer til RME Rapport 8/2021: "Nettselskapenes håndtering 
av markedssensitiv informasjon" 

Viser til deres ønske om tilbakemeldinger og innspill til Rapporten «Nettselskapenes håndtering av 
markedssensitiv informasjon». I det videre følger tilbakemeldinger fra Tensio. 
 
Tensio er svært enig i RMEs tilnærming om hva som er nødvendig for å møte fremtidens elektriske 
behov i samfunnet. Skal bransjen lykkes med å legge til rette for rask og videre elektrifisering er det 
viktig med økt tilgang til informasjon om kraftflyten i nettet og mer detaljert informasjon fra brukerne 
av dette nettet. Dette vil muliggjøre at nettselskapene kan utnytte eksisterende infrastruktur bedre enn 
hva som oppnås per i dag og vil medføre at nye og eksisterende kunder kan få tilgang til mer kapasitet 
så raskt som mulig. Samtidig er vi enig i at tilgang til markedssensitiv informasjon må håndteres og 
reguleres på en god og sikker måte, slik at det unngås misbruk. 
 
Nettselskapene er allerede i dag vant til å håndtere sensitiv informasjon og har god sikkerhet og gode 
rutiner for håndtering og formidling av denne type informasjon. Både internt og eksternt håndteres 
tilgang og deling av sensitiv informasjon gjennom både taushetserklæringer, sikkerhetsavtaler og 
nøytralitetserklæringer. I tillegg reguleres tilgangen utfra tjenstlig behov og materiale i prosjekt deles 
gjennom sikre (private) Teams-rom med god tilgangskontroll. Dersom RME ønsker innsyn i disse 
avtalene som eksempler på hvordan dette håndteres i dag sender vi gjerne over dette.  
 
For øvrig har Tensio følgende kommentarer som vi ønsker å trekke frem med utgangspunkt i rapporten: 

 
 Vi mener det er positivt med en definisjon og en veiledning på hva som anses som 

markedssensitiv informasjon for å sikre så riktig klassifisering og håndtering av informasjon som 
mulig.  

 Kravene 1-9 (presentert i tabell 6 side 33 og tabell 7 side 40) fremstår som fornuftige og vil i stor 
grad være ivaretatt gjennom mindre tilpasninger innenfor allerede etablerte rutiner i 
nettselskapene. 
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 Videre er vi av den oppfatning at regelverket som skal regulere og kontrollere markedssensitiv 
informasjon må være forholdsmessig sammenlignet med andre regelverk knyttet til sensitiv 
informasjon, eksempelvis beredskapsforskriften. Regelverket må stå i forhold til de 
samfunnsøkonomiske konsekvensene misbruk kan medføre til, i tillegg til å sikre at omdømme 
og tillit mellom aktørene i bransjen ikke svekkes. I tillegg bør man også vurdere den økte 
samfunnsøkonomiske nytteverdien tilgangen vil gi gjennom økt utnyttelsesgrad av bestående 
infrastruktur. I tillegg er det viktig at eventuelle presiseringer eller krav knyttet til 
markedssensitiv informasjon ikke havner i konflikt med krav i kraftberedskapsforskriften. 

 Nettselskap har ikke behov for lagring av produksjonsplaner i etterkant av at de har blitt 
realisert, disse vil kunne slettes fortløpende etter hvert som tidspunkt for planene er passert. 
Dette vil redusere sannsynligheten for misbruk over tid. I tillegg vil tilgang til produksjonsplaner 
være avgjørende for om nettselskap skal kunne kjøpe fleksibilitet i et fremtidig 
fleksibilitetsmarked, da dette forutsetter prediksjoner frem i tid. Alternativet vil være at 
nettselskap kun kan være reaktive i etterkant av at feil og behov har oppstått. 

 Det er viktig å skille på hvilke nettnivå som krever hvilke tiltak og verktøy i fremtiden. Per i dag 
oppstår mange av flaskehalsene i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet. Fremover vil 
mye av disse problemstillingene kunne oppstå i lokale distribusjonsnett som ikke innvirker 
oppover i systemet og da bør informasjonsflyten være der etter.  

 Tensio stiller spørsmålstegn med bakgrunnen for hvorfor Statnett som Systemansvarlig skal 
tillegges en rolle i utviklingen av krav og rutiner for markedssensitiv informasjon over tid, 
spesielt med tanke på at en del av behovene kan skyldes lokale problemstillinger som ikke 
direkte påvirker transmisjonsnettet. 

 Man bør være forsiktig med ufravikelige krav om at nettselskap som selger driftstjenester til 
markedsaktører ikke skal få tilgang til markedssensitiv informasjon, da håndteringen og 
sikringen av denne informasjonen kan reguleres gjennom avtaleverk, systemer og rutiner. I 
tillegg vil det være mange ulike markedsaktører som kan ha et ønske og en fordel av å kunne 
kjøpe tjenester uten at det medfører økt risiko for tilsiktet eller utilsiktet deling eller misbruk av 
markedssensitiv informasjon. Nettselskap har ikke lov til å agere på vegne av markedsaktører i 
markedet og vil heller ikke kunne dele markedssensitiv informasjon med disse aktørene. Det 
synes svært strengt å stille dette kravet da det eneste argumentet i rapporten er at det vil være 
uheldig. I tillegg mener vi dette allerede er godt regulert gjennom blant annet Forskrift om 
nettregulering og energimarkedet (NEM). 

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at det er positivt at det fokuseres på hvordan reguleringen knyttet til 
nettselskaps håndtering av markedssensitiv informasjon skal gjennomføres, men det må være en 
balanse mellom krav og regulering og det man ønsker å oppnå. 
 
Med hilsen 
 
Rune Paulsen 
Leder nettutvikling og nettstrategi 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen håndskrevet signatur. 
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