Reguleringsmyndigheten for energi
rme@nve.no
Deres ref. RME ekstern rapport nr. 5/2022
Vår ref.: Arvid Bekjorden

Vår dato: 27.06.2022

Innspill fra Distriktsenergi til RME´s rapport: Brukerveiledning for
rapportering av nyttevirkninger av AMS
Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. Med dette følger
våre innspill til rapporten: Brukerveiledning for rapportering av nyttevirkninger av AMS
Bakgrunn
For nettselskapene forventes det at AMS vil medføre økt effektivitet gjennom reduserte
investeringer og lavere kostnader til drift- og vedlikehold, økt forsyningssikkerhet, mindre
spenningsavvik m.m. Disse gevinstene vil komme kundene til gode gjennom en relativt
lavere nettleie over tid. RME har tidligere bare i begrenset grad identifisert og kategorisert
på hvilke områder gevinstene av AMS gjør seg gjeldende, og heller ikke om og i hvilken grad
disse gevinstene kan tallfestes eller måles. Denne rapporten foreslår en metodikk for
hvordan nettselskapene kan identifisere og dokumentere nyttevirkninger som direkte eller
indirekte kan tilbakeføres AMS.
Distriktsenergis innspill
Distriktsenergi er opptatt av at selskapene ikke pålegges unødvendige og byråkratiske tiltak
som driver kostnadene opp i selskapene. Det er derfor viktig å finne det riktige nivået for en
slik rapportering som RME vurderer. Forslagene til rapporteringer i Thema- rapporten er
meget omfattende og vil bli svært tidkrevende for nettselskapene. Vi mener den er mer
omfattende enn nødvendig.
Distriktsenergi foreslår derfor at rapporteringen gjøres enklere og mindre omfangsrikt enn
det som presenteres i rapporten. Rapporteringen bør ikke gjøres hvert år, men heller med et
intervall for eksempel hvert tredje år.
Istedenfor å ha hovedfokus på å rapportere inn økonomiske tall, som kan være krevende å
skaffe fram med en tilfredsstillende grad av nøyaktighet, foreslår Distriktsenergi at
nettselskapene i hovedsak kan rapportere inn erfaringene som AMS målerne har gitt av
fordeler, både i den daglige driften samt ved nye investeringer. En vil her kunne redegjøre
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for en retning og utvikling som kan danne grunnlag for viktig erfaringsutveksling mellom
selskapene. Dette vil tror vi også vil danne ett tilstrekkelig grunnlag for oppfølging fra
myndighetshold. For det tilfelle at de innspillene som kommer inn gjør det nødvendig å
regne på de økonomiske gevinstene får man heller ta en runde på dette i så fall og ikke gjøre
det til en standard rapportering.
Selskapene har i dag rapporteringsplikt på en rekke områder der en ny rapportering sjelden
er en erstatning for en annen. De pålegg selskapene får, må derfor være basert på en klar og
strengt tatt nødvendig tilnærming og ikke basert på at dette er noe det er greit å vite litt
mere om.
Noen eksempler på hva en slik rapport kan omfatte:
AMS målerne har allerede blitt et svært nyttig verktøy for nettselskapene. Bedre informasjon
om hva som skjer i strømnettet, gjør at nettselskapene kan drifte nettet mer effektivt enn
før. Dette betyr lavere driftskostnader som over tid vil føre til at nettleien blir lavere enn den
ellers ville ha vært.
Her er noen av de viktigste eksemplene på hva nettselskapene har/vil oppnå med AMS
målerne:
• Hurtigere lokalisering og oppretting av feil
• Færre jordfeil/økt personsikkerhet
• Enklere avlesning og høyere kvalitet på måling og fakturering
• Bedre utnyttelse av nettanleggene, lavere investeringer
Rapporteringen vil kunne bestå av en mer konkretisering av forholdene nevnt ovenfor basert
på de erfaringene de har så langt, og selvfølgelig må det berettes om nye områder eller
planlagte gevinster ved AMS-målerne etter hvert som disse oppstår. Skal det rapporteres
økonomisk må det i så fall være helt overordnede anslag som innberettes.
Distriktsenergi stiller gjerne opp til et møte for å diskutere rapporten og veien videre.

Vennlig hilsen
Distriktsenergi.
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