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RMEs oppfølging av nettselskapenes rapporteringsplikt til Elhub
Vi viser til Distriktsenergis brev av 13.11.2019 om vår oppfølging av nettselskapenes
rapporteringsplikt til Elhub. Denne oppfølgingen resulterte i 111 utsendte fakturaer med
tvangsmulkt, og som Distriktsenergi ønsker å få belyst. Vi beklager at henvendelsen ikke er
besvart tidligere. RME vil i dette brevet beskrive tilsynet.
Saken
Nettselskapenes plikt til å gjøre måledata tilgjengelig har vært kjent siden forskriftsvedtak knyttet til
AMS ble vedtatt i 2011. Dette kravet ble ytterligere presisert i 2015 da forskriftsendringene knyttet til
Elhub ble vedtatt. Nettselskapene har derfor hatt rimelig tid fra kravet ble kjent, til det skulle etterleves
fra Elhubs oppstart i februar 2019.
RME har fulgt opp med varsler og vedtak på milepælene M3, M5, og M10 knyttet til innføringen av
Elhub. I følge Elhub bidro dette til at samtlige nettselskap fikk gjennomført nødvendige forberedelser
innen tidsfrister. I tillegg til formelle brev, ble oppfølgingen av milepælene også kommunisert i Elhubs
brukerforum og bransjeråd.
Vi startet høsten 2018 tilsyn med milepæl M11, men dette ble avsluttet fordi det kunne forstyrre
implementeringen av Elhub. Dette endret likevel ikke behovet for god datakvalitet i Elhub, og vi varslet
derfor tilsyn til samtlige nettselskap i januar 2019. Det er dette tilsynet som Distriktenergi viser til i sin
henvendelse. NVE mottok ikke innvendinger på varselet, eller innspill på at kvalitetskravene i tilsynet
var for høye.
Hensikten med tilsynet og kvalitetskravene var å sørge for god datakvalitet på nettselskapenes
rapportering av måleverdier til Elhub. Dårlig datakvalitet kan medføre feil balanseavregning, med
påfølgende utfordringer for avviksoppgjør, anmeldinger i markedet og fakturering av sluttbrukere.

Adresse
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: http://reguleringsmyndigheten.no/
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Side 2

Hjemmelsgrunnlaget
Tilsynet er gjennomført etter regelverk knyttet til Elhub som ble vedtatt i 2015, herunder plikten til å
rapportere timeverdier, fastsatt i avregningsforskriften § 3-8. Denne plikten pålegger nettselskap å
rapportere alle timeverdier i deres nettområde til Elhub innen kl. 07:00 første kalenderdag etter
driftsdøgnet. Bestemmelsen legger til grunn riktig rapportering slik at måleverdiene kan benyttes til
anmelding, avregning og fakturering. Samtidig forstår vi at det kan være utfordrende for nettselskap å få
rapportert korrekte timeverdier for alle målepunktene i sitt nett påfølgende kalenderdag. I tilsynet tillot
vi derfor estimerte verdier for såkalt D+1 rapportering, men at verdiene skulle bli oppdatert med målte
verdier innen fem kalenderdager etter driftsdøgnet (såkalt D+5 rapportering). Tilsynet er derfor basert på
mindre strenge krav enn det som følger av forskriften.
Tilsynet
Tilsynsperioden startet 18. februar, og varte til 31. mai 2019. I april fattet RME vedtak om tvangsmulkt
overfor 123 nettselskap. I denne forbindelsen mottok vi noen få klager. Disse handlet ikke om
kvalitetskravene, men selskapsspesifikke forhold som ble hensyntatt i utmålingen av tvangsmulkt.
RME ble ved månedsskiftet april/mai gjort oppmerksom på at enkelte nettselskap kan ha utfordringer
med å oppnå kvalitetskravene som var fastsatt i vedtaket på grunn av stengte anlegg. På bakgrunn av
dette publiserte RME en nyhetssak den 2. mai 2019 hvor vi ba om informasjon slik at vi kunne vurdere
dette i en eventuell utmåling av tvangsmulkt. RME mottok tilbakemeldinger og innspill, og vi tok
hensyn til de forhold som vi anså som relevante. I etterkant kan vi se at vi kunne ha sendt informasjonen
i nyhetssaken formelt til alle berørte nettselskap. Vi vil likevel legge til at mange nettselskap kontaktet
oss, og at vårt klare inntrykk var at denne muligheten var allment kjent i bransjen.
RME mottok i juni oversikt over hvordan det enkelte nettselskap hadde rapportert iht. vedtaket av april.
Oversikten er utarbeidet av Elhub, og ble også tilgjengeliggjort for nettselskapene på Elhubs
hjemmeside. Dette ga nettselskapene en anledning til å gjøre RME oppmerksom på eventuelle feil i
grunnlaget for tvangsmulkt. På bakgrunn av tilbakemeldinger og innspill som RME mottok, vurderte vi
hva som var rimelig å ta hensyn til. Vi har bl.a. tatt hensyn til hytter og sesonganlegg med avslått
hovedsikring, byggestrøm, brann og flom, utfordringer knyttet til pågående utrulling av AMS, og antall
nettavregningsområder. RME har derimot ikke tatt hensyn til at nettselskapene har stått i kø hos
systemleverandørene eller at systemleverandørene i en periode ikke kunne bistå sin kunde,
kommunikasjonssvikt med AMS, manglende ressurser hos et nettselskap, eller generelle
tilbakemeldinger om at kvalitetskravene i oppstartsfasen er for strenge. Siden RME har tatt hensyn til
noen av disse forholdene, kan dette være årsaken til avvikene mellom Elhubs grunnlag, og den faktiske
utmålingen av tvangsmulkt. Våre endringer som følge av innspillene har alltid gått i nettselskapenes
favør.
RME er kjent med at mange ansatte i nettselskapene har jobbet hardt for å overholde
rapporteringskravene. Vi forstår at det kan være frustrerende når det harde arbeidet likevel resulterer i
avvik og tvangsmulkt. Når nettselskapene ikke klarer å etterleve forskriftskrav, tross medarbeidernes
iherdige innsats, kan en årsak være at det ikke har vært avsatt nok ressurser for å arbeide med Elhub. Vi
vil i den forbindelse henvise til felles brev fra NVE og Statnett SF av 1. desember 2014 til ledelsen i alle
nettselskaper og kraftleverandører. Der ba vi om at det settes av tilstrekkelige ressurser i arbeidet med
innføringen av Elhub.
Mange av innspillene vi mottok i forbindelse med nyhetssaken av 2. mai, var fremmet som en
orientering til RME om hvilke utfordringer et nettselskap hadde for å oppnå rapporteringskravet. RME
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har vurdert og tatt hensyn til innspillene i utmålingen av tvangsmulkt, men vi ser nå at vi kunne gjort
mer for å gi en tydeligere tilbakemelding til hvert enkelte nettselskap.
Avsluttende kommentarer
Det er viktig med god datakvalitet på måleverdier for å kunne digitalisere, effektivisere og innovere
kraftbransjen. God datakvalitet på måleverdier er en forutsetning for korrekt avregning, i tillegg til at det
bidrar til bedre anmeldinger som igjen kan redusere ubalanser og kostnader i kraftsystemet. I følge
Elhubs månedlige oversikt er det fortsatt ikke tilfredsstillende kvalitet på nettselskapenes rapportering av
måleverdier. Dette følger vi med på, og vi vil vurdere behovet for tilsyn i fremtiden. På bakgrunn av
erfaring fra tilsynet i 2019, og innspill fra nettselskap, Distriktsenergi og andre aktører vil vi vurdere
hvordan et eventuelt fremtidig tilsyn kan gjennomføres. Vi vil bl.a. vurdere mer utstrakt dialog med
bransjen via bransjeråd og brukerforum i forkant av et eventuelt tilsyn, og se på mulige tilpasninger av
indikatorer.
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