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Bra AMS-forskrift – sprikende dokument
Nr. 3 feb. 2009

Et tilfredsstillende endringsforslag, men med et 
sprikende høringsdokument. Det er hovedkonklu-
sjonen fra utvalgsleder Roar Eriksen i FSN når det 
gjelder NVEs forslag til endring av AMS-forskriften. 

 
– Høringsdokumentet spriker med for mye som ikke har 
noe der å gjøre. Hvis det ikke blir ryddet opp i de diffuse 
og sprikende signalene i forarbeidene til forskriften, så 
kan bransjen i framtiden få store problemer, sier Roar 
Eriksen, som er leder for FSNs og KS Bedrifts felles 
Bredbånd/AMS-utvalg. 

Edruelig og vaklende
Utvalget er godt fornøyd med den forskriftsteksten NVE 
har valgt, selv om det alltid vil være noe å sette fi ngeren på. 
Eriksen karakteriserer forslaget som «ganske edruelig». 
Imidlertid vakler selve innholdet i høringsdokumentet 
med sine innledninger og begrunnelser. Som eksempel 
nevner Eriksen at dokumentet starter fornuftig med fokus 
på basis- og kjerneoppgaver og sier at det er viktig ikke 
å innføre særnorske løsninger. Deretter diskuteres det i 
innledningen en god del mulige framtidige løsninger som 
stort sett alle er særnorske. 

Kjepphester
– Dette er jo stikk i strid med de signalene NVE tidligere 
har gitt, og for så vidt også innholdet i selve forskrifts-
teksten, sier Roar Eriksen, som antyder at interne kjepp-
hester kan ha travet inn i dokumentet under den interne 
høringen. 

– Hvis det ikke blir ryddet opp i forarbeidene til forskriften, 
så kan bransjen i framtiden få store problemer med at 

myndighetene kan innføre nye tiltak som kWh-målerne 
ikke er forberedt for, med henvisning til disse formuler-
ingene, sier Roar Eriksen, som likevel gir NVE honnør 
for en åpen og inkluderende prosess i arbeidet med 
AMS-forskriften. 

Tydeligere
I høringsuttalelsen fra FSN og KS Bedrift vises blant 
annet til NVEs begrunnelse, som anses å være den 
viktigste klargjøringen i dokumentet. Her presiserer NVE 
at selv om moderne systemer kan løse en rekke oppgaver, 
så har de særlig fokusert på den mulighet AMS gir til å 
automatisere måleravlesning, sikre avregning etter faktisk 
forbruk, effektivisere leverandørskifte, samt registrere 
avbrudd. 

«Dette er den viktigste klargjøringen NVE gjør, men 
den skulle vært enda tydeligere», skriver FSN/KSB i sin 
uttalelse. «Vi ber om at NVE, som et resultat av hørings-
runden, er mye mer tydelig på hva nettselskapene faktisk 
skal investere i, og kundene betale for.»

– Det bør ryddes opp 
i forarbeidene til forskriften, 
mener utvalgsleder 
Roar Eriksen i FSN.

Medlemsseminar om AMS
FSN og KS Bedrift inviterer til medlemsseminar 10. mars 
2009 om avanserte målersystemer (AMS) i Kommunenes 
Hus, møtesenteret i 1. etasje. 
Foreløpig er følgende program satt opp:

• Foreløpig oppsummering fra høringsrunden, 
 veien videre v/ Tor Erik Grammeltvedt, NVE
• AMS – en informasjonsutfordring v/ Gunn M Lassesen, 

Haugaland Kraft AS og Torstein Nymoen, Haugesund Avis
• Våre erfaringer fra selve utrullingen
 v/ Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi AS

• Våre erfaringer med håndtering av de nye data (mengder)
 v/ Ann Inger S. Døhl, Malvik Everk AS
• Vårt utstyr passer ikke, hva nå? v/ Jan Træen, Stryn Energi 
• Erfaringer med SAMS-samarbeid i Sverige
 v/ Jan Berglund, Jämtkraft AB og SAMS
• Erfaringer med AMS-samarbeid i Norge
 v/ Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft AS og IFER
• Muligheter og utfordringer ved bruk av kWh-dataene i 

verkene v/ Thor Funderud, Teleplan
• Veien videre v/ Knut Lockert, FSN

Deltakeravgift pr person kr 1 500 pluss mva.
Påmelding innen 1. mars til: 
Unni Wolstad, unni.wolstad@ks.no eller faks 22 83 22 22
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En unødvendig forskrift

Selskapene må selv ta ansvar for at kompetansekravene 
følges opp.  FOTO: BJARNE LANGSETH 

DSB-krav hindrer 
bredbåndsutbygging
DSBs krav vil være et betydelig hinder, og i alle fall 
en kostnadsdrivende faktor, for utbygging av et 
moderne kommunikasjonsnett i distriktsnorge. 
Og i direkte konfl ikt med regjeringens politiske 
målsetting om bredbåndsutbygging i hele Norge. 

FSN og KS Bedrift påpeker i et brev til DSB at de er 
uenige i den reformuleringen som DSB har gjort i 
Elsikkerhet nr. 70, der spinning på jordlinje eller lav-
spenningsluftlinje er angitt som «eneste unntak» fra 
reglene som skal gjelde generelt for telekabel. 

«Dette er en innsnevring av forskrift og veiledning 
som ikke har vært gjenstand for ordinær forvaltnings-
messig behandling (høring), og som vi mener ikke 
er nødvendig ut fra de overordnede hensyn som skal 
ivaretas i forskriften (unngå unødig fare og bidra til trygt 
arbeid)», heter det blant annet i brevet.  

DET LUNE HJØRNET

«Jeg har i lengre tid irritert meg 

over den fordekte svindelen 

norske elektrisitetsverk utsetter 

sine abonnenter for. Fra elek-

trisitetsverket produseres 

strømmen som negativt ladete 

partikler som sendes gjennom 

minusledningen, og overskuddet 

går tilbake gjennom den andre 

plussledningen. Elektrisitets-

verkene får det meste av strømmen 

tilbake gjennom returledningen, 

og sender den så umiddelbart ut på 

nettet igjen, til samme pris.» 

Fra samme leserinnlegg som det ble sitert fra i forrige utgave 

av NettOpp. Leserinnlegg fra T. B. E. i Rogalands Avis 3/2 1994.

Vi slutter oss helt og fullt til T
. B. E. og ber 

om at den nytilsatte markedskraft i Statnett, 

Auke Lont, tar grep og får snudd strømmen.  

Gjeldende regelverk er tilstrekkelig når det gjelder 
kompetansekrav, derfor er denne forskriften unød-
vendig. Dette virker lite gjennomtenkt. 

FSN er klar i sitt høringsbrev til OED om utkastet til 
forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter 
energiloven. Organisasjonen har likevel stor forståelse 
for at myndighetene er opptatt av å sikre nødvendig 
kompetanse til energiverkene for på den måten bidra 
til å ivareta forsyningssikkerheten og tilfredsstillende 
leveringskvalitet. 

«Imidlertid mener vi at selskapene selv er nærmest 
til å foreta en vurdering av hvilken kompetanse de 
måtte trenge for å utføre en tilfredsstillende jobb», 
heter det i brevet. 

Egeninteresse
Selskapene er til enhver tid opptatt av organisering og
bemanning. Den lokale forankringen gjør at selskapene
også har en klar egeninteresse i å sikre seg den be-
manningen de trenger for å kunne serve kundene på 
en best mulig måte i det området de er ansvarlig for. 

«En detaljregulering her innebærer at myndighetene 
skal overprøve selskapenes vurderinger på dette 
punktet. Dette virker lite gjennomtenkt», skriver FSN, 
og presiserer at det som trengs er en rammeregulering 
der det stilles krav til leveringskvalitet, slik som i dag. 

Eget ansvar
Hvordan disse kravene skal etterfølges må selskapene 
selv ta ansvar for. De har fått et ansvar og må møte 

konsekvensene dersom de ikke gjør jobben godt nok 
– for eksempel gjennom KILE-ordningen. 

Mindre selskaper kan i dag samarbeide om spiss-
kompetanse, noe de har god erfaring med. Dette 
er kostnadsbesparende og sikrer at jobben utføres 
tilfredsstillende. 

«Dette er også med på å sikre attraktive arbeids-
plasser i distriktene», heter det i brevet, som avslutter 
med en påpeking av at det forslaget som foreligger ikke 
må være til hinder for et slikt samarbeid eller hindre 
konserninterne arbeidsavtaler. 

Stopp svindelen!


