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Uttalelse om tilleggshøring om forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 301
(AMS)
KS Bedrift og FSN viser til tidligere uttalelser om krav til AMS, datert 30.01.2009 og
30.04.2009. For oss er det viktig at en slik stor endring i virksomheten med betydning både
for kunder og selskap, ikke inkluderer for mange ambisiøse funksjoner utover det primære:
innhente og bearbeide måledata fra kundene for å kunne levere riktigere periodiserte
regninger for forbrukerne.

Å

Kravene som fastsettes i dag, må utformes på grunnlag av eksisterende teknologi og
standarder som finnes nå. Framtidige muligheter og ønsker for funksjoner må kunne utvikles
videre av dem som ønsker det.
KS Bedrift og FSN vil spesielt framheve at de som allerede har investert i AMS-systemer, må
få aksept for at de kommende forskriftene først må gjelde for dem når tiden er inne for å gjøre
reinvesteringer i utstyret.

Registreringsfrekvens
Vi mener fortsatt at et krav om registreringsfrekvens på 15 minutter for alle husholdninger og
mindre forbruk er unødvendig ambisiøst. Vi erkjenner at det vil ha mindre betydning for
kostnadene for selve måleren, men det vil ha stor betydning for dimensjonering og kostnader
for dataoverføring og datahåndtering. Bruk av 15 eller 60 minutters perioder for
datainnsamling som rutine vil innebære at høyspentoverføring med dagens teknologi ikke kan
brukes.
Selv et valg av 60 minutters må1efrekvens, og innføring av ukesavregning for alle forbrukere,
vil være et betydelig skritt videre i detaljering av avregningen og ikke minst i krav til
dataoverføringer og behandling av måledata. Valg av 15 minutters målefrekvens medfører
også et betydelig sterkere behov for overgangsordninger for de som allerede har innført AMS
med timesoppløsning.
15 minutters registreringsfrekvens har i praksis bare mening overfor forbrukere som kan
reagere i forhold til kvartersmessige prisvariasjoner, dvs større forbrukere med kontinuerlig
overvåking og vakthold av effekt- og energiforbruk. Som prismessig signal i ettertid og
"straffereaksjon" overfor forbrukere ved effekt- eller energiknapphet, vil en timesoppløsning
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av avregningen være tilstrekkelig i overskuelig framtid, og i alle fall for en første generasjons
AMS-Iøsning.
Derfor bør det generelle "tilleggskravet" om at AMS-systemet
registreringsfrekvens på 15 minutter, utgå.

skal kunne lagre data med en

Hvis det fastholdes, bør forskriftsteksten sette dette kravet direkte, ikke som et tillegg til en
formulering om registreringsfrekvens 60 minutter. Og det må gjelde bare for bestillinger av
AMS-utstyr etter at en slik bestemmelse blir vedtatt. (se egen kommentar om
overgangsregler )
Bruk av begrepet måleverdier iforeslått § 3-11 kan tolkes på flere måter. Vi ber om at det må
presiseres i forskriften at det er målerstander ved periodeslutt (les: ukeslutt) som skal
"overføres til nettselskapet minst en gang per uke".

Avbruddsregistrering
Vi minner om vårt tidligere innspill om at det for reguleringsformål ikke kan være nødvendig
med avbruddsregistrering på sluttbrukernivå, det må være tilstrekkelig på nettstasjonsnivå.
Nøyaktigheten i reguleringsverktøyet (fastsettelse av inntektsramme) er ikke så god at det kan
forsvares å legge mye arbeid i så detaljert avbruddsregistrering.
Ienkelttilfelle og i enkeltkonflikter med sluttbrukere vedrørende direkte kompensasjon
sluttbruker må det være tilstrekkelig at det foreligger timeverdier for registrert forbruk
enkelte kunde og andre tilknyttet samme nettstasjon. Registrerte timeverdier i måleren
faktisk et betydelig framskritt for å kunne dokumentere slike avbrudd, både for kunder
nettselskap.

til
for den
er
og

Den foreslåtte definisjonen er i tillegg ikke i samsvar med den defmisjonen av avbrudd som
brukes i forskrift om leveringskvalitet, og heller ikke i samsvar med internasjonale standarder.
Dette er et betydelig formelt problem for de respektive forskriftene.
Det foreslåtte kravet om registrering av spenning under 50% av nominell verdi vil dessuten
bare ha mening i forhold til avbruddsregistrering hvis spenningsmålingen refereres til
innkommende spenning før eventuelle brytere eller sikringer som kunden selv kan betjene.
Det er ikke gitt at dagens inntaksarrangementer er slik utformet. En kvalitetssikring av og'
eventuelt omlegging av inntak for å tilfredsstille kravet til reell avbruddsovervåking, vil gjøre
montasje av AMS mye mer kostnadskrevende.

Tilknytning, kommunikasjon og datasikkerhet
Tilknytning og kommunikasjon basert på åpne standarder er akseptabelt, men de som ønsker å
knytte seg til må finne seg i å godta den standarden som nettselskapet kan tilby. Med mindre
det blir utviklet internasjonale standarder, skulle det ikke være behov for mer spesfikasjon enn
dette.
Vi er tilfreds med NVEs vurdering av "at det ikke vil være riktig å pålegge nettselskapene
ansvar for installasjoner bak målepunktet, det vil si anlegg som kunden rår over". Dette er en
naturlig konklusjon. Det er viktig at forskriften definerer et klart skille mellom nettselskapets
utstyr og ansvar og kundens/tredjeparts utstyr og ansvar.
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I NVEs begrunnelse framgår det at "nettselskapet må legge til rette for den nødvendige
sikkerhet i kommunikasjonen og i de aktuelle grensesnittene". Dette kan virke som å snu
ansvaret på hodet. Det er vel mer naturlig å kreve at de som knytter seg til forutsettes å
tilpasse seg de sikkerhetskrav som nettselskapet bestemmer for tilknytning til AMS-systemet.
Og at de som ikke tilfredsstiller nettselskapets krav, må kople seg fra for egen kostnad.
NVE skriver som sin vurdering at "Nettselskapet plikter å legge til rette for sikker trådløs
overføring av målerdata til de kunder som ber om dette." Dette kravet er for sterkt.
Utfordringene for å sikre trådløse data i forhold til uvedkommende, vil være betydelige. For
de nettselskap som ønsker det, bør det være tilstrekkelig at en stiller en fast tilkoplingskontakt
(port) på måleren til disposisjon, så får det være opp til kunden eller den han bemyndiger å
bruke sine egne trådløse løsninger for videre overføring.
KS Bedrift og FSN er også kjent med Datatilsynets høringsuttalelse av 20.07. d.å. Datatilsynet
tar opp problemstillinger knyttet nettopp til informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Vi
forutsetter at NVE som fagdirektorat avklarer alle slike nødvendige forhold med Datatilsynet,
slik at ikke bransjens aktører må ta det hver for seg. Vi viser nettopp til at Datatilsynet også
foreslår en slik avklaring direktoratene imellom. Bl.a. som følge av dette innspillet, sender vi
kopi av denne uttalelsen til Datatilsynet og Fad.

Måling av lokal produksjon
Det er en nødvendig avklaring at sluttbruker skal dekke merkostnadene for måling av lokal
produksjon, hvis sluttbruker krever installasjon av slik måling. Det bør kanskje heller
presiseres at "sluttbruker" skal være pliktig til å ha et system for måling av lokal produksjon
hvis slikt produksjonsutstyr finnes. Dette som et ledd i å sikre at all lokal produksjon som er
tilknyttet nettet, blir registrert og målt. Og ikke minst at tilknytningen blir regulert ved en
formell avtale med nettselskapet om alle forhold vedrørende tilknytning og drift.

Unntak fra kravet om installasjon av AMS
Det er fornuftig å sette en grense for kravet om AMS ved anlegg med svært begrenset forbruk,
som foreslått. Også andre forhold kan være grunn til at det bør gis dispensasjon fra kravet om
AMS-installasjon. Slike forhold kan for eksempel være steder med svært høye kostnader for
kommunikasjon eller allerede etablerte gatelysanlegg. Bestemmelsen bør derfor ha en
tilleggs setning som denne:
Andre målepunkt kan etter nettselskapets spesielle begrunnelse av teknisk eller
kostnadsmessig art også unntas fra det generelle kravet.
(Ved en eventuell klage kan NVE om nødvendig overprøve slike unntak)

Informasjon til sluttbruker om eget forbruk
Det er rimelig at kunden skal kunne få tilgang til informasjon om eget forbruk via internett.
Men er det like rimelig at denne informasjonsplikten fra nettselskapet om kundens
avregningsdata skal kunne gis til tredjepart? Hvis det her siktes til den informasjon som
kunden skal kunne få via internett, må det være kunden selv som må gi tredjepart den
nødvendige tilgang (ved brukernavn og passord) til denne informasjonen. Siste setning i dette
avsnittet foreslås derfor sløyfet.
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Vi legger da til grunn at kraftomsetteres
i forskrift om måling og avregning.

tilgang til nødvendige målerdata for kunden er sikret

Overgangsregler
Det sies ikke noe spesifikt om hvordan de foreslåtte kravene skal gjelde for nettselskap som
allerede har installert eller bestilt AMS-utstyr. Disse selskapene har vært pionerer på området.
De har tatt risiko ved investeringer og har bidratt til å bygge opp kompetanse for andre i
bransjen, og også for myndighetene. Dette bør respekteres i form av at de får en generell
utsettelse med å tilfredsstille alle krav i forskriften en viss tid, for eksempel i 10 år fra
tidspunktet for innføring av AMS hos kundene. Dette selvfølgelig under den forutsetning at
det installerte utstyret tilfredsstiller kundens opplagte krav om en korrekt avregning.
Utsettelsen bør framgå direkte av forskriften, uten at de respektive selskapene må søke om
dispensasjon fra hele eller deler av bestemmelsene.
En krav om fullstendig fornyelse av et relativt nytt AMS-utstyr, med ny installasjon hos hver
kunde og nye kostnader som kundene i praksis må betale, vil lett bidra til å svekke omdømmet
for selskaper som heller bør ha ros for å ha gått foran for å skaffe kundene en bedre og
riktigere avregning.
Iverksettelse
Sett i forhold til pågående arbeid med europeiske standarder for en del av de spørsmålene vi
har tatt opp, så som: hvor ofte dataoverføring, hvor ofte avregning, standarder for tilknytning
av data og sikkerhet for data, ser KS Bedrift og FSN at det kan være argumenter for å ta seg
tid til å avvente utvikling i dette arbeidet. En eventuell utsettelse av forskriftsvedtak og
tidspunkt for iverksettelse av slike grunner vil sikkert være til å leve med både for kunder og
nettselskap. Det viktige er at vi får et system som gir riktige avregningsdata og regninger for
kundene med god systemkvalitet for nettselskapet. All erfaring tilsier at det trengs ca 5 år fra
kravene til systemet er fastlagt til det er fullstendig utbygd. Dette kan medføre at iverksettelse
av forskriften bør bli to år seinere enn det NVE foreslår, dvs tidligst 01.01.2017.
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