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Etter mye fram og tilbake om mulig 
utsettelse av AMS-utrullingen, 
kom endelig OEDs brev om utsatt 

frist den18. februar. NVE blir her bedt 
om å komme tilbake til departementet 
med forslag til endringer i avregnings-
forskriften. Det blir også bedt om 
vurderinger av flere aktuelle problem-
stillinger rundt innføring av AMS. 

I den forbindelse hadde representan-
ter fra Defo og KS Bedrift Energis felles 
AMS/bredbånds-utvalg nylig et møte 
med NVE. I løpet av kort tid vil Defo og 
KS Bedrift Energi sende et felles brev til 
NVE med en sammenfatning av sine syn.    

Vurdering av nytten
Departementet mener at NVE bør vur-
dere en noe mer omfattende unntaks-
bestemmelse eller praksis enn det 
NVE har lagt opp til. Som eksempel 
blir det bedt om å vurdere om grensen 
i unntaksbestemmelsen bør settes 
høyere enn 1 000 kWh, eller å unnta 
enkelte typer målepunkt/kundegrupper 
fra kravet. 

Her mener de to organisasjonene at 
en fast grense på 1 000 kWh er et for 
rigid krav. I stedet bør det være en fleksi-
bilitet i grensen for hvor høyt forbruket 
kan være basert på nettselskapets vur-
dering av nytten ved å installere AMS.

Øvre tak 
I brevet fra OED blir det vist til at 
kunder med svært lavt årlig forbruk 
trolig vil ha mindre nytte av AMS. Her 
nevnes eksempelvis kunder tilknyttet 
fjernvarme. Defo og KS Bedrift Energi 
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Når det gjelder unntaksbestemmelsene  
for AMS-innføring, må NVE stole mer på  

nettselskapenes egne vurderinger.

I Defo og KS Bedrift Energis innspill til NVE på OEDs brev om 
AMS-utsettelse vil det blant annet bli presisert at de må stole 
mer på nettselskapets egne vurderinger. 

mener det er viktig at regelverket ikke 
fører til skjev behandling av selskapene 
i DEA-målingene. De mener derfor det 
er riktig å sette et øvre tak på hvor stor 
andel av kundemassen som kan unntas 
fra AMS-kravet, eksempelvis ti prosent. 
Det må også legges vekt på viktigheten 
av at det er opp til nettselskapene om 
de ønsker å installere AMS til en større 
andel av kundemassen enn det kravet 
tilsier. 

Det kan være vanskelig å unnta  
alle kunder innenfor spesielle kunde-
grupper. Dette kan variere fra selskap  
til selskap, som må vurdere dette. 

Søke om unntak
Departementet ønsker i utgangspunktet 
at de sluttbrukere som ber om AMS må 
kunne kreve dette vederlagsfritt, men 
ber NVE vurdere om det er rasjonelt at 
alle skal få den rettigheten. Defo/KS 
Bedrift Energi støtter i utgangspunktet 
at kunder som ønsker det kan få kor-
rekt faktura i forhold til eget forbruk,  
og at kunder som ønsker AMS får dette 
kostnadsfritt. 

På dette punktet mener organisa-
sjonene likevel at det må åpnes for å 
kunne foreta et skjønn basert på en 
kost-nytte-vurdering. Det er ikke rimelig 
at alle som ønsker det kan få AMS 
dersom nytten ikke står i forhold til 
kostnadene. 

Berører alle
– Arbeidet med tilbakemelding til NVE 
etter OEDs brev er høyt prioritert og an-
går alle Defos medlemmer, sier daglig 

leder Knut Lockert i Defo i en kommen-
tar til NettOpp. – Vi har nå levd lenge 
i uvisshet om hva OED ville komme 
med. Nå har vi fått en avklaring og gir 
tilbakemeldinger. Heldigvis kom ikke 
departementet med noen endringer av  
funksjonskravene. Det var det vi fryktet 
mest fordi mange aktører nå i lang tid 
har forholdt seg til nåværende forskrift 
og tilpasset seg den, sier Knut Lockert. 



passopp Vattenfalls kommunikasjonsarbeid har satt svensk 
rekord i bortkastede penger, skriver SvD Näringsliv. 
Hundretalls millioner har selskapet brukt på sponsing, og 
svenske langrennsløpere er merket med Vattenfalls logo. 

Fram til femmila i VM var dette en god investering.  
Da gikk svenskene så sakte at logoen på lua kunne  
leses av publikum. 

NettOpp Nr. 4 - 2013 Side 2

Statnett og Defo tar nå opp igjen drøftinger om Statnetts 
prisstrategi for perioden 2014–2018. En viktig utfordringer 
er spørsmålet om belastningen av Statnetts økte tariffer på 
produksjon, industri og alminnelig forbruk.

Etter at det lenge var uvisst 
hvordan OED ville forholde seg 
til den foreslåtte ordningen med 

fakturering av sentralnettet og regional- 
nettet i ett felles tariffområde, tas 
tariffdrøftingene med Statnett nå opp 
igjen utover våren. 

Konstruktivt
Av utfordringer som vil bli drøftet 
er spørsmålet om belastningen av 
Statnetts økte tariffer på produksjon, 
industri og alminnelig forbruk, særlig 
viktig. Statnett har uttalt at alle grupper 
må være med å ta belastningen gjen-
nom en økt tariff. 

– Fra Defos side er det vanskelig 

å være uenig i et slikt utgangspunkt, 
og vi mener at Statnett på den måten 
nærmer seg utfordringen med økte 
tariffer på en konstruktiv måte, sier 
daglig leder Knut Lockert i Defo i en 
kommentar til NettOpp. 

Problemstillinger rundt marginaltap 
og K-faktor vil stå på agendaen,  
i tillegg til en rekke andre spørsmål 
med betydning for sentralnettariffen. 

I dette arbeidet samarbeides 
det tett med Defo og KS Bedrift 
Energis netttariffutvalg. Leder av 
utvalget,Tormod Stene fra NEAS, 
stiller i drøftingene med Statnett på 
vegne av Defo sammen med daglig 
leder Knut Lockert . 

Stygt fall for Vattenfall

Viktig med 
påmelding til 
Honningsvåg
Så langt er det påmeldt godt over 100 
deltagere til Defos årsmøte med fagdag 
i Honningsvåg og Nordkapp. Det er plass 
til flere – og viktig å melde seg på. 

– Det er viktig for Distriktenes energi-
forening at vi får en bred deltagelse på 
vårt årsmøte med fagdag, sier daglig 
leder Knut Lockert. – Først og fremst fordi 
det viser at Defo kan mobilisere og på 
den måten synliggjøre en slagkraftig org-
anisasjon. Men også fordi medlemmene 
her har mye å hente i form av gode fore-
dragsholdere og gode opplevelser. 

Stoltenberg
Vi minner igjen om våre mange gode 
foredragsholdere med Torvald Stoltenberg 
i spissen. Du kan ellers forvente grundige 
oppdateringer både energipolitisk og 
energifaglig. Glem heller ikke filmregissør 
Knut Erik Jensen – og den fantastiske 
finnmarksnaturen. 

Videreutvikling av vektsystem
Are Marthinussen fra Hålogaland 
Kraft AS representerer Defo i en 
arbeidsgruppe som skal se på vid-
ereutvikling av vektsystemet som 
ligger til grunn for oppgavevari-
ablene i DEA-modellen for regional- 
og sentralnett. Marthinussen er 
også medlem av Defo / KS Bedrift 
Energis nettreguleringsutvalg. 

NVE gjennomførte i 2010 i samarbeid 
med Sweco AS et prosjekt som skulle 
gjøre prinsipielle og praktiske vurderinger 
 av vektsystemet. Hovedkonklusjonen 
fra dette prosjektet var at vektsystemet 
fungerte etter hensikten, men at det var 
rom for utvidelser og forbedringer. 

NVE ønsker nå å etablere en arbeids-
gruppe med noen representanter fra 
nettselskapene for å se på videre-
utvikling av vektsystemet. Ole-Petter 
Kordahl er NVEs representant i gruppen. 
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Statnett-drøftinger tas opp igjen


