
Til Distriktsenergi 
  
Kommentarer til spørsmål om hjemmelsgrunnlag 
Avregningsforskriften § 3-8 gjelder for timemålte målepunkt, i motsetning til § 3-7 
som gjelder for profilavregnede målepunkter. Etter innføringen av AMS er det svært 
få målepunkt som fortsatt skal profilavregnes, jf. avregningsforskriften § 4-1 andre 
ledd. 
  
Det følger av § 3-8 andre ledd bokstav b at oversendelse av timeverdier for 
timeavregnede målepunkter skal inneholde «målt volum». Etter ordlyden skal altså 
timeverdiene som rapporteres være «målt» i motsetning til stipulert. 
  
Videre fremgår det av bokstav c at man i rapporteringen skal angi om måleverdiene 
er «målt, stipulert eller har midlertidig status». Dette er ikke en unntaksbestemmelse, 
men en regel som gir nettselskapene informasjonsplikt med hensyn til hvordan 
dataene er fremskaffet. Det er viktig å rapportere denne informasjonen blant annet 
for å bidra til effektiv gjennomføring av balanseavregning og avviksoppgjør. 
Rapportering av status på måleverdier er en forutsetning for at NVE skal kunne føre 
tilsyn med rapportering av målte timeverdier. Det er også relevant for 
kraftleverandørene å kjenne til nettselskapenes datakvalitet på måleverdier. 
  
Kravet til å rapportere målte verdier fremkommer også uttrykkelig av 
avregningsforskriften § 4-3. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2019, 
samtidig som plikten til å installere AMS-målere i alle målepunkt. Det er derfor ikke 
noe tvil om at selskapene har plikt til å rapportere målte verdier for alle målepunkt 
hvor slike målere eksisterer. 
  
VEE-standarden skal utformes i henhold til avregningsforskriften. På samme måte 
som for krav i § 3-8 bokstav c er hensikten med å angi status for måleverdiene å 
bidra til effektiv oppfølging av datakvalitet og et mer effektivt kraftmarked. Angivelse 
av estimerte måleverdier i henhold til standarden gir i seg selv ikke rett til å omgå 
krav til rapportering av målte timeverdier etter avregnignsforskriften § 3-8 bokstav b. 
  
Reglene er altså i utgangspunktet svært strenge med hensyn til at det er målte 
verdier som skal rapporteres. NVE finner imidlertid at det i en overgangsfase ved 
innføringen av Elhub må tas hensyn til at det er vanskelig for nettselskapene å 
rapportere målte verdier på daglig basis. I vedtak om tvangsmulkt har vi derfor lagt til 
grunn noen mindre strenge krav, men bare for måling av forbruk. Siden dette er til 
gunst for nettselskapene, vil kravet til hjemmel ikke være til hinder for en slik praktisk 
tilpasning av regelverket i en overgangsperiode. 
  
Praktisk oppfølging av nettselskap som har mottatt vedtak om tvangsmulkt 
NVE tar utgangspunkt i rapporter fra Elhub om datakvalitet ved D+1 og D+5 ved 
fakturering av tvangsmulkt for perioden 26. april til 31. mai. Om nettselskap er uenige 
i resultatene som Elhub rapporterer, bør nettselskapene ta kontakt med NVE og 
redegjøre for eventuelle forhold som er utenfor nettselskapets kontroll. 
  
Et spesielt relevant forhold som nettselskapene bør følge opp er målepunkt som 
kunden selv har stengt slik at nettselskapet ikke har kontakt med måleren. 
Nettselskap som rapporterer måleverdiene korrekt med estimeringskode 



strømutkobling (E005) får dessverre redusert sitt resultat på måling av datakvalitet, 
for Elhub har per i dag ikke teknisk mulighet til å ta ut disse punktene ved måling av 
datakvalitet. Nettselskap må derfor kontakte NVE om de for eksempel har mange 
kunder med fritidsboliger som er utkoblet for å unngå tvangsmulkt. NVE vil ta hensyn 
til disse målepunktene i oppfølgingen av datakvalitet og fakturering av tvangsmulkt. 
  
Til informasjon så skal NVE legge ut en nyhetssak om problemene som følger av 
strømutkobling på torsdag morgen. 
  
Løpende status for nettselskapenes datakvalitet legges ut her. 
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