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Høring, forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av 

nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv. 
 
Distriktenes energiforening, Defo representerer 68 små og mellomstore energiverk i Norge. Med 
dette svaret følger våre innspill til det utsendte høringsnotatet. 

Departementet foreslår å endre avregningsforskriften for å pålegge nettselskap og kraftleverandører 
å gjøre nødvendige forberedelser for NBS og Elhub. 
 
Bakgrunnen for NVE sine forslag til endringer er at dersom ett eller flere nettselskap ikke gjør de 
nødvendige forberedelser for NBS kan dette medføre en ytterligere utsettelse av prosjektet. En 
utsettelse av NBS kan også medføre en utsettelse av Elhub. En ytterligere utsatt oppstart av NBS og 
Elhub vil øke kostnadene for prosjektene og de berørte partene som blant annet er Defos 
medlemmer.  
 
NVE mener kraftleverandørene deltar frivillig i markedet og at det derfor ikke er nødvendig å pålegge 
kraftleverandørene å gjennomføre forberedelser siden de kan bli utestengt fra markedet dersom de 
ikke er i stand til å innføre NBS i tide.  Defo deler denne oppfatningen. 
 
Defo er opptatt av at våre medlemmer ikke får en ytterligere økning i kostnadene med NBS og Elhub. 
Vi ønsker derfor å bistå våre medlemmer til å forstå og etterleve de nye forskriftene, slik at en 
eventuell straffemulkt unngås.  Vi oppfordrer også NVE til å ta kontakt dersom det er noe vi kan bistå 
med vedrørende NVEs kommunikasjon med våre medlemmer i sakens anledning. 
 
Så langt vi kan se er informasjon fra eSett Oy (som er nødvendig for å oppfylle de nye kravene) kun 
gitt på engelsk.  Defo mener det kan stride mot norsk lov og forskriftsfeste krav til handlinger som 
ikke er forklart på norsk.  Dette innebærer at NVE bør sørge for at NBS/eSett sender ut nødvendig 
informasjon om pålogging og utfylling av skjemaene på norsk.   
 
Vennlig hilsen 
Distriktenes energiforening, Defo 
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