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Svar på høring – forslag til endring i forskrift om måling, avregning 

og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 

nettjenester  

Konkurransetilsynet viser til høring om forslag til Svar på høring – forslag til endring i 

forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 

nettjenester datert 24. juni. Høringsfristen er satt til 1. oktober.  

Nedenfor følger en kort redegjørelse for NVEs høringsforslag og Konkurransetilsynets syn på 

dette. 

1. Om høringsforslaget 

På grunnlag av de nordiske energiministrenes erklæring og målsetning om å utvikle et felles 

nordisk sluttbrukermarked for elektrisitet, utredet NordREG forslag til tiltak om 

harmonisering av nasjonale reguleringer, blant annet etableringen av en felles nordisk 

regulerkraftavregning.  

Harmoniserte forretningsprosesser vil bidra til å redusere etableringsbarrierer for 

balanseansvarlige og kraftleverandører som ønsker å tilby tjenester i flere land. Det forventes 

at dette vil medføre økt konkurranse for balanseansvarlige og kraftleverandører. 

Et av tiltakene for å harmonisere forretningsprosessene i regulerkraftavregningen er 

utarbeidelsen av nettavregningsområder. Disse områdene er en viktig forutsetning for effektiv 

målepunktadministrasjon i Elhub. 

Den viktigste endringen som foreslås er etablering av en avregningssentral som skal håndtere 

oppgaver knyttet til felles regulerkraftavregning. 

Ved innføringen av AMS øker behovet for en koordinert og effektiv informasjonsutveksling. 

En utredning fra Devoteam daVinci og Thema Energy (2007) på oppdrag fra NVE 

konkluderte med at felles IKT-løsninger vil bidra til et mer effektivt kraftmarked, blant annet 

gjennom å legge til rette for effektivisering av datautveksling og forretningsprosesser som 

leverandørskifter, avregning og fakturering. 30. januar 2012 fattet NVE vedtak om at Statnett 

skulle utrede og utvikle felles IKT-løsninger ved å legge dette inn som vilkår i 

avregningskonsesjonen.  
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En utredning fra Statnett konkluderte med at en datahub vil gi den mest samfunnsøkonomisk 

lønnsomme løsningen og anbefalte derfor denne løsningen som også ble støttet av bransjen. 

Etableringen av Elhub gjør det nødvendig med endringer i avregningsforskriften. 

Innføringen av Elhub gir mindre grad av avhengighet mellom nettselskap og kraftleverandør. 

Dette reduserer behovet for å pålegge nettselskapet å gjennomføre tilpasninger i sine interne 

systemer. Det blir derfor mindre behov for regulering av informasjonsutvekslingen.  

Det er imidlertid kun selskaper som har avtale med sluttbruker som skal få tilgang til 

måleverdier. Det må derfor sikres at vertikalt integrerte selskaper som både har 

nettvirksomhet (monopol) og selger kraft til sluttbruker (konkurranseutsatt virksomhet) ikke 

deler denne informasjonen. 

2. Konkurransetilsynets vurdering 

Konkurransetilsynet er positiv til utarbeidelsen av nettavregningsområder og etableringen av 

Elhub. En utvikling mot et felles nordisk sluttbrukermarked vil bidra til økt konkurranse i 

markedet. Videre vil etableringen av Elhub føre til likere konkurransevilkår gjennom at 

vertikalt integrerte selskaper ikke lenger får fordelen av en felles kundedatabase. I tillegg vil 

Elhub gjøre informasjonsutvekslingen knyttet til AMS mer effektiv. 

Samtidig blir det viktig å sørge for at vertikalt integrerte selskaper ikke bryter 

nøytralitetskravene og deler informasjon. Konkurransetilsynet ønsker imidlertid å peke på at 

dersom det ble innført krav om eiermessig skille for nettselskap, ville den foreslåtte 

reguleringen for å sikre nøytralitet være unødvendig. 

I den forbindelse vil Konkurransetilsynet gjøre oppmerksom på Olje- og energidepartementets 

høring om rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnett (departementets referanse 

13/905), og Konkurransetilsynets høringsuttalelse (vår referanse 2014/0168-4). Som redegjort 

for i høringsuttalelsen er tilsynet av den oppfatning at et krav om eiermessig skille for 

vertikalt integrerte selskaper vil være en garanti for å forhindre problemer knyttet til 

nøytralitet mellom nett- og konkurranseutsatt virksomhet, og at et slikt skille er nødvendig for 

å sikre en effektiv konkurranse på like vilkår.  

 

 

Med hilsen 

 
Ingrid Kjeldstad Gullaksen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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