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Informasjon til nettselskapene ifm. korona-situasjonen  

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) orienterer om nettselskapenes ansvar gjennom 

leveringsplikten, planer for oppfølging av installasjon av AMS, forhold knyttet til gjennomfakturering og 

arbeid med å følge opp status for den økonomiske situasjonen i sektoren.  

RME ber nettselskapene forsikre seg om at de har gode rutiner for å ivareta kraftleveranse 

gjennom leveringsplikten 

Nettselskapene har ansvaret for å drifte, utnytte og utvikle samfunnskritisk infrastruktur. 

Områdekonsesjonæren skal levere elektrisk energi til alle kunder innenfor det geografiske området 

konsesjonen gjelder. RME minner om at nettselskapenes ansvar for å levere elektrisk energi til alle 

kunder i sitt område, også innebærer at nettselskapet har ansvaret for kraftleveranse dersom sluttbruker 

av ulike årsaker ikke er tilknyttet kraftleverandør. I en situasjon der sluttbruker er uten kraftleverandør, 

må nettselskapet ivareta de oppgavene som normalt blir ivaretatt av kraftleverandøren. Dette omfatter 

blant annet kjøp og salg av kraft og balanseansvaret i denne forbindelse, samt fakturering av sluttbruker.  

Vi ber nettselskapene forsikre seg om at de har tilstrekkelig gode planer for å håndtere leveringsplikten 

dersom en eller flere kraftleverandører innstiller sin virksomhet og en større andel av kundemassen 

havner på leveringsplikt. Dersom nettselskapet har inngått avtale med en tredjepart om å håndtere 

balanseansvaret for kjøp av nettap og kraft til leveringsplikt, bør de også forsikre seg om at de har 

tilstrekkelig gode rutiner/systemer for å håndtere en situasjon hvor selskapet de har inngått avtale med 

innstiller sin virksomhet. 

 RME sanksjonerer inntil videre ikke nettselskap ved manglende installasjon av AMS  

Nettselskapene har etter avregningsforskriften en plikt til å ha AMS installert i sine målepunkter for 

sluttbrukere i lavspenningsanlegg. Av ulike årsaker er ikke AMS installert i alle målepunkter ennå. RME 

har så langt valgt å ikke sanksjonere nettselskap som ikke har fullført AMS-installeringen.  
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RME forventer at nettselskapene i tråd med offentlige helsemyndigheters råd, unngår å reise hjem til 

kunder for å installere AMS så lenge koronaepidemien pågår. RME har forståelse for at ulike tiltak som 

er innført som følge av koronasituasjonen, også vil påvirke nettselskapenes muligheter til å fullføre 

AMS-installering. RME vurderer derfor at det inntil videre fortsatt ikke vil være aktuelt å sanksjonere 

nettselskap ved manglende installasjon av AMS.  

RME tar sikte på at nettselskapene før sommerferien redegjør for AMS-status, og bl.a. om årsakene til 

ikke-gjennomførte installasjoner. Dette vil vi komme tilbake til i en egen sak.  

RME oppfordrer til å vurdere hensiktsmessigheten av krav til gjennomfakturering til 

næringskunder  

Nettselskapet plikter å utføre fakturering av nettjenester på en måte som sikrer enkel markedsadgang og 

legger til rette for en effektiv kraftomsetning. Nettselskap som tilbyr felles fakturering, skal gjøre dette 

på like og ikke-diskriminerende vilkår. Gjennomfakturering innebærer at nettselskap som tilbyr den 

tradisjonelle løsningen for felles fakturering via nettselskap, også må tilby gjennomfakturering til de 

kraftleverandører som ønsker det. Ved gjennomfakturering skal nettselskapet sende faktura for betaling 

for nettjenester til kundens kraftleverandør, som betaler på vegne av kunden. Kraftleverandøren 

fakturerer kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen.  

Avregningsforskriften angir minimumskrav som skal gjelde ved avtale om gjennomfakturering til 

forbrukere. Bransjeorganisasjonene har også fremforhandlet standard gjennomfaktureringsavtale, som 

setter utfyllende vilkår for gjennomfakturering. De utfyllende vilkårene i standardavtalen er et 

privatrettslig forhold.  

Forskriften regulerer ikke forhold i avtale om gjennomfakturering til næringskunder. Vilkår i slike 

avtaler er privatrettslige forhold. Noen nettselskap krever at kraftleverandører gjennomfakturer 

næringskunder for å få adgang til gjennomfakturering for forbrukere. Vi gjør oppmerksom på at vi i en 

kommende forskriftshøring vil foreslå å presisere at nettselskapet ikke har anledning til å knytte adgang 

til gjennomfakturering av forbrukere opp mot andre krav, som for eksempel krav til gjennomfakturering 

av næringskunder. Vi oppfordrer på denne bakgrunn nettselskapene til å vurdere om kravene i avtalene 

om gjennomfakturering for næringskunder er hensiktsmessige, gitt situasjonen.  

RME følger med på status for den økonomiske situasjonen i sektoren 

Den pågående koronasituasjonen kan innebære at flere aktører opplever økonomiske utfordringer. RME 

har bedt om at Statnett som avregningsansvarlig og NordPool informerer ukentlig om status for den 

økonomiske situasjonen for aktører som handler på markedsplassene. 

I tillegg vil RME be alle nettselskaper rapportere jevnlig om status for sin egen økonomiske situasjon. 

Vi vil legge opp til at rapporteringen skal være enkel og lite tidkrevende å gjennomføre. Vi kommer 

tilbake til dette i en egen sak. 

Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Siri Steinnes 

fung. seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Mottakerliste: 

AGDER ENERGI NETT AS 

Aktieselskabet Saudefaldene 

ALTA KRAFTLAG SA 

ANDØY ENERGI AS 

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 

AS EIDEFOSS 

AURLAND ENERGIVERK AS 

AUSTEVOLL KRAFTLAG SA 

BALLANGEN ENERGI AS 

BINDAL KRAFTLAG SA 

BKK NETT AS 

DALANE NETT AS 

DistriktsEnergi 

DRANGEDAL EVERK KF 

DRIVA KRAFTVERK 

E-CO ENERGI AS 

ELVIA AS 

Energi Norge 

ETNE ELEKTRISITETSLAG AS 

FINNÅS KRAFTLAG SA 

FITJAR KRAFTLAG SA 

FJELBERG KRAFTLAG SA 

FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS 

FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND 

FUSA KRAFTLAG SA 

Gassco AS 

GLITRE ENERGI NETT AS 

GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS 

HALLINGDAL KRAFTNETT AS 

HAMMERFEST ENERGI NETT AS 

HARDANGER ENERGI AS 

HAUGALAND KRAFT NETT AS 

HERØYA NETT AS 

Hurum Energiverk AS 

Hydro Aluminium AS 

HYDRO ENERGI AS 

HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA 

HÅLOGALAND KRAFT PRODUKSJON AS 

ISE NETT AS 

ISTAD NETT AS 

JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ 

KLEPP ENERGI AS 

KRAFTVERKENE I ORKLA DA 

KRAGERØ ENERGI AS 

KRØDSHERAD EVERK KF 

KVAM KRAFTVERK AS 

KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS 
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KVINNHERAD ENERGI AS 

KVÆNANGEN KRAFTVERK AS 

LOFOTKRAFT AS 

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA 

LUSTER ENERGIVERK AS 

LYSE ELNETT AS 

LYSE PRODUKSJON AS 

LÆRDAL ENERGI AS 

MELØY ENERGI AS 

MIDTKRAFT AS 

MIDT-TELEMARK ENERGI AS 

MO INDUSTRIPARK AS 

MODALEN KRAFTLAG SA 

MØRENETT AS 

NEAS AS 

NESSET KRAFT AS 

NORDKRAFT NETT AS 

NORDKYN KRAFTLAG SA 

NORDLANDSNETT AS 

NORD-SALTEN KRAFT AS 

NORDVEST NETT AS 

NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA 

NORE ENERGI AS 

NORGESNETT AS 

NOTODDEN ENERGI NETT AS 

ODDA ENERGI NETT AS 

ORKLAND ENERGI AS 

Porsa Kraftlag AS 

RAKKESTAD ENERGI AS 

RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA 

RAUMA ENERGI AS 

REN RØROS AS 

REPVÅG KRAFTLAG SA 

RINGERIKSKRAFT NETT AS 

ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA 

SAMFUNNSBEDRIFTENE 

SANDØY ENERGI AS 

SELBU ENERGIVERK AS 

SFE NETT AS 

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP 

SKAGERAK NETT AS 

SOGNEKRAFT AS 

STANGE ENERGI NETT AS 

STATKRAFT ENERGI AS 

STATNETT ROGALAND AS 

STRANDA ENERGI AS 

STRYN ENERGI AS 

SVORKA ENERGI AS 
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SVORKA PRODUKSJON AS 

SYKKYLVEN ENERGI AS 

SØR AURDAL ENERGI AS 

TENSIO OEV AS 

TINFOS AS 

TINN ENERGI AS 

Trollfjord Kraft AS 

TROMS KRAFT NETT AS 

TRØNDERENERGI KRAFT AS 

TYSNES KRAFTLAG AS 

USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA 

UVDAL KRAFTFORSYNING SA 

VALDRES ENERGIVERK AS 

VANG ENERGIVERK KF 

VARANGER KRAFTNETT AS 

VESTERÅLSKRAFT NETT AS 

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS 

VOKKS NETT AS 

VOSS ENERGI NETT AS 

Yara Norge AS 

YMBER PRODUKSJON AS 

ØVRE EIKER NETT AS 

ÅRDAL ENERGI KF 
 

  

   

   

 


	Informasjon til nettselskapene ifm. korona-situasjonen
	RME ber nettselskapene forsikre seg om at de har gode rutiner for å ivareta kraftleveranse gjennom leveringsplikten
	RME sanksjonerer inntil videre ikke nettselskap ved manglende installasjon av AMS
	RME oppfordrer til å vurdere hensiktsmessigheten av krav til gjennomfakturering til næringskunder
	RME følger med på status for den økonomiske situasjonen i sektoren


