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Innledning 
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om måling, avregning m.v.) trådte 

i kraft 1. april 1999, og ble sist endret i 2008. Kraftmarkedet er i kontinuerlig utvikling, 

og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ser at det er behov for å gjøre en del 

endringer og presiseringer for å sikre at forskriften er forenlig med utviklingen i 

kraftmarkedet. Derfor sender NVE nå ut forslag til endringsforskrift på høring til alle 

omsetningskonsesjonærer og andre interessenter. 

 

De foreslåtte endringene er i hovedsak knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer 

av teknisk art knyttet til meldingsutveksling, samt presisering av enkelte bestemmelser.  

 

NVE har mottatt en rekke innspill fra Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE). NEE er et 

teknisk diskusjonsforum som er etablert for å ivareta Ediel meldingsutveksling i den 

norske kraftbransjen og er åpen for alle aktører. Statnett, gjennom sin rolle som 

systemstøtte for EDIEL, leder gruppen.  

 

NEE sine forslag til endringer i forskriften er i hovedsak relatert til meldingsutveksling og 

begrepsbruk. NVE har vurdert flere av innspillene som relevante og av et slikt omfang at 

de kan endres nå. Øvrige forslag fra NEE kan også være relevante, men NVE anser dem 

for å være av en slik karakter at de må bearbeides videre. NEEs forslag til endringer i 

forskrift om måling, avregning m.v. er et dokument som fremdeles er under arbeid. 

Oppdaterte endringer av dokumentet kan leses på www.ediel.no. Man vil finne 

dokumentet under: Informasjon > NEE- prosjekter > Gjennomgang av forskrift MAF 301 

> Forslag til endringer, eller ved å gå direkte til linken: 

http://www.ediel.no/dokumenter/Norsk%20Ediel%20ekspertgruppe/NEE-

prosjekter/Gjennomgang%20av%20NEEs%20forskrift%20om%20301/NEE%20forslag%2

0til%20endringer%20i%20forskrift%20301%2020101020.docx.    

 

I årene fremover vil det skje store endringer i kraftmarkedet i forbindelse med bl.a. 

innføring av AMS, tredje el-markedspakke og felles nordisk sluttbrukermarked. Det 

foreliggende endringsforslaget er en i rekken av flere forskriftsendringer som vil komme 

som følge av endrede rammevilkår for bransjen de neste årene.  

 

Kun de paragrafer i forskriften hvor det er foreslått endringer er inntatt i dokumentet. 

Forslag til endringer følger samme struktur for alle paragrafer:  

 

1) gjeldende tekst gjengis,  

2) kommentarer til endringsforslaget og  

3) forslag til ny forskriftstekst. Under innledende bestemmelser er kun endringene 

gjengitt, mens resten av paragrafene er utelatt. 
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1 Innledende bestemmelser 

1.1 Endring av § 1-3. Definisjoner 

1.1.1 Gjeldende tekst 

Leverandør: omsetningskonsesjonær som selger elektrisk energi til sluttbruker. 

Leverandør er også sluttbrukere som handler i organiserte markeder. 

1.1.2 Kommentarer til endringsforlaget 

Det er begrepet leverandør som er definert i § 1-3. Men i forskriften benyttes både 

leverandør og kraftleverandør. For å harmonisere begrepsbruken foreslås det å endre 

navnet på rollen leverandør til kraftleverandør i § 1-3 Definisjoner. Endringen er gjort 

gjennomgående i forskriftsteksten.  

NVE foreslår å innføre benevnelsen avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter og 

legge til definisjon av begrepet i § 1-3. Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 

har samme innhold som begrepet saldooppgjør og erstatter ordet saldooppgjør i 

forskriften.  

Flere av bestemmelsene regulerer innholdet i meldingsutvesklingen mellom nettselskap 

og kraftleverandør. I § 2-5 og § 3-9 blir det foreslått å utvide krav til meldingsinnholdet 

med innhentingsmetode og komponentkode. Disse begrepene brukes allerede i dagens 

Ediel-meldinger. Ettersom det er nye begreper i forskriften foreslår NVE at de defineres i 

§ 1-3.   

Begrepene anleggsovertagelse, leveringsstart og oppstart er sentrale i meldingsutveksling 

mellom aktører. Ingen av begrepene er definert og det kan derfor være mulighet for at 

begrepene blandes sammen og at det oppstår misforståelser. Det er forskjellige regler og 

tidsfrister knyttet til meldingsutveksling i de ulike tilfellene. NVE foreslår derfor å legge 

til definisjoner av de tre begrepene i § 1-3. 

Anleggsovertagelse betyr at en sluttbruker tar over et eksisterende målepunkt fra en annen 

sluttbruker. Det kan f.eks. skje ved flytting eller at en annen i husstanden skal overta 

abonnementet i sitt navn. Ved anleggsovertagelse må det tegnes ny nettleiekontrakt. 

Dersom sluttbruker tar med seg sin kraftleverandør trenger han ikke å tegne ny 

kraftleveringskontrakt, men han må oppgi målepunkt ID og målerstand til nettselskapet, 

adresse m.m. 

Leveringsstart er det tidspunktet en kraftleverandør eller nettselskap, via ordningen med 

leveringsplikt, starter leveransen i et nytt målepunkt.  

Oppstart er leveringsstart til et nytt målepunkt der det ikke tidligere har vært levert strøm. 

Det er aktuelt i tilfeller som nybygg eller der anlegget har vært frakoblet.  

Det innebærer at leveringsstart forekommer i tre tilfeller:  

1) oppstart, 2) anleggsovertagelse og 3) leverandørskifte.  
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1.1.3 Forslag til endring av § 1-3 

Ny tekst skal lyde: 

Anleggsovertagelse: Når en sluttbruker tar over et eksisterende målepunkt fra en annen 

sluttbruker. 

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter: et økonomisk oppgjør mellom 

nettselskap og kraftleverandør i et nettområde når avregning er basert på justert 

innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp avviket mellom beregnet døgnuttak brukt 

i balanseavregningen og målt døgnuttak fra målepunktet. 

Innhentingsmetode: metoden nettselskapet samler inn måledata, herunder om et 

målepunkt er fjernavlest, manuelt avlest eller ulest. Informasjonen benyttes blant annet av 

kraftleverandør for å vurdere om denne må skaffe til veie en måleravlesing for sluttbruker 

ved leverandørskifter.  

Komponentkode: er en kode som identifiserer energiutveksling for ett eller flere 

målepunkt for forbruk, produksjon, handel eller utveksling.  

Kraftleverandør: Omsetningskonsesjonær som selger elektrisk energi til sluttbruker. 

Kraftleverandør er også sluttbrukere som handler i organiserte markeder. 

Leveringsstart: Det tidspunkt der en kraftleverandør eller nettselskap starter leveransen i 

et nytt målepunkt.  

Oppstart: Leveringsstart i nytt målepunkt der det ikke tidligere har vært levert strøm. 

 

2 Oppstart og opphør av 
kraftleveranse, samt skifte av 
kraftleverandør mv. 

2.1 Endring av § 2-1. Kraftleveranse ved 
anleggsovertakelse og oppstart 

2.1.1 Gjeldende tekst 

§ 2-1. Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart 

Kraftleverandør kan melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne av sluttbruker. 
Kraftleverandør skal da sende melding om leveringsstart, i henhold til § 2-4.  

       Nettselskapet skal akseptere dato for anleggsovertagelse og oppstart inntil 15 
virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Nettselskapet skal senest to virkedager 
etter mottatt melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til leverandør 
som tar over leveransen og melding om opphør til leverandør som avslutter leveransen, i 
henhold til § 2-5 og § 2-6. Kraftleverandør kan etter fullmakt fra sluttbruker inngå avtale 
om tilknytning og bruk av nettet på vegne av sluttbruker.  
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       Dersom sluttbruker står uten kraftleveringsavtale ved anleggsovertagelse og oppstart, 

skal leveranse skje gjennom nettselskapets leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3. 

 

2.1.2 Kommentarer til endringsforlaget 

Bestemmelsen om at kraftleverandør kan melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne 

av sluttbruker samt at nettselskapene skal akseptere dato (er) for anleggsovertagelse og 

oppstart inntil 15 virkedager før mottatt melding om leveringsstart trådte i kraft 1. jan 

2008. Formålet var å gjøre det enklere og rimeligere for kraftleverandør å melde 

anleggsovertagelse og oppstart. Fristen på 15 virkedager ble satt ut fra en antagelse om at 

det ville være en tilstrekkelig tidsfrist for en kunde til å velge å melde anleggsovertagelse 

eller oppstart via kraftleverandør.  

NVE er kjent med at en del nettselskaper tolker inntil 15 virkedager til å være en form for 

minimumsbestemmelse og aksepterer datoer for anleggsovertagelser og oppstart i en 

lengre periode enn 15 dager bakover i tid. NVE er av den oppfatning at dette ikke 

stimulerer sluttbruker til å velge en kraftleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for 

at kunden bytter og velger en ny leverandør. Det foreslås derfor å endre ordlyden.  

Anleggsovertagelse og oppstart bør ideelt sett skje så fort som mulig. NVE erkjenner 

likevel at en flytteprosess tar noe tid og at kunden trenger tid på seg. Vi foreslår derfor å 

utvide antall virkedager fra 15 til 30, slik at nettselskapet skal akseptere 

anleggsovertagelse og oppstart minimum 15 virkedager tilbake i tid, men kan også velge 

å utvide antall dager tilbake i tid ytterligere, opp til 30 virkedager. 

2.1.3 Forslag til endring av § 2-1 

§ 2-1. Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart 

Kraftleverandør kan melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne av sluttbruker. 
Kraftleverandør skal da sende melding om leveringsstart i henhold til § 2-4.  

      Nettselskapet skal akseptere dato for anleggsovertagelse og oppstart minimum 15 
virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Nettselskapet kan ikke akseptere dato 
for anleggsovertagelse og oppstart mer enn 30 virkedager før mottatt melding om 
leveringsstart. Nettselskapet skal senest to virkedager etter mottatt melding om 
leveringsstart sende melding om leveringsstart til kraftleverandør som tar over leveransen 
og melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen i henhold til § 2-5 og 
§ 2-6. Kraftleverandør kan etter fullmakt fra sluttbruker inngå avtale om tilknytning og 
bruk av nettet på vegne av sluttbruker.  

       Dersom sluttbruker står uten kraftleveringsavtale ved anleggsovertagelse og oppstart, 
skal leveranse skje gjennom nettselskapets leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3. 

2.2 Endring av § 2-1a. Prising av leveringspliktige 
kraftleveranser 

2.2.1  Gjeldende tekst  

§ 2-1a. Prising av leveringspliktige kraftleveranser 
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I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer gjennom nettselskapets 

leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene maksimalt 

settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. 

Etter de første seks ukene skal priser og vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes 

slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. 

2.2.2 Kommentarer til endringsforlaget 

Første setning i denne bestemmelsen er upresis. Dagens ordlyd åpner for at man ikke 

nødvendigvis må ta utgangspunkt i prisen på Nord Pool Spot, men kan velge en lavere 

pris før man legger til et påslag på 5 øre/kWh. Formålet med bestemmelsen er å sikre 

prisen oppad med et påslag maksimalt lik 5 øre/kWh med Nord Pool Spotpris som fast 

utgangspunkt. NVE foreslår derfor å flytte maksimalt til foran 5 øre per kWh. 

2.2.3 Forslag til endring av § 2-1a 

Ny tekst skal lyde: 

§ 2-1a. Prising av leveringspliktige kraftleveranser 

       I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer i henhold til nettselskapets 

leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene settes lik områdepris 

på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Etter de 

første seks ukene skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes 

slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. 

2.3 Endring av § 2-2. Gjennomføring av 
leverandørskifte og leveringsstart 

2.3.1 Gjeldende tekst 

§ 2-2. Gjennomføring av leverandørskifte og leveringsstart 

Sluttbruker har rett til å bytte kraftleverandør.  

       Mellom kraftleverandør og sluttbruker skal det foreligge en skriftlig 
kraftleveringskontrakt før melding om leveringsstart sendes.  

       Nettselskapet plikter å gjennomføre leverandørskifte på dato for leveringsstart etter at 
melding i henhold til § 2-4 er mottatt.  

       Kraftleverandøren plikter ved forespørsel å forevise kraftleveringskontrakten til 

myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge nettselskapet å 

kontrollere at gyldig kraftleveringskontrakt foreligger før leverandørskifte gjennomføres. 

2.3.2 Kommentarer til endringsforlaget 

Det er blitt vanligere at en tredje part med fullmakt inngår kontrakter på vegne av mange 

av sine kunder. NVE mener det er i strid med gjeldende § 2-2 annet ledd dersom 

fullmektige inngår kraftleveringskontrakt der en rekke sluttbrukere er parter i den samme 

kraftleveringskontrakten. NVE foreslår derfor å presisere at kraftleverandør og 

sluttbruker skal være de eneste parter i kontrakten. Dette innebærer ikke et forbud mot at 
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sluttbruker gir fullmakt til en fullmektig om å inngå en kraftleveringskontrakt med 

kraftleverandør på vegne av seg selv.  

Det foreslås å inkludere anleggsovertagelse i paragraftittelen siden bestemmelsene for 

leverandørskifte i denne paragraf også bør gjelde for anleggsovertagelse. Det er ikke noen 

prinsipiell forskjell i denne sammenheng og dette vil også klargjøre prosessene rundt 

anleggsovertagelse.  

 

2.3.3 Forslag til endring av § 2-2 

§ 2-2. Rettigheter og plikter ved leverandørskifte og anleggsovertagelse 

  Sluttbruker har rett til å bytte kraftleverandør.  

       Før melding om leveringsstart sendes skal det foreligge en skriftlig 
kraftleveringskontrakt mellom kraftleverandør og sluttbruker. Dersom en 
kraftleveringskontrakt inngås på vegne av sluttbruker, skal kraftleverandøren og 
sluttbrukeren være de eneste parter i kontrakten. 

       Nettselskapet plikter å gjennomføre leverandørskifte eller anleggsovertagelse på dato 
for leveringsstart etter at melding i henhold til § 2-4 er mottatt.  

       Kraftleverandøren plikter ved forespørsel å forevise kraftleveringskontrakten til 
offentlige myndigheter. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge nettselskapet 
å kontrollere at gyldig kraftleveringskontrakt foreligger før leverandørskifte eller 
anleggsovertagelse gjennomføres.  

2.4 Endring av § 2-4. Melding om leveringsstart 

2.4.1 Gjeldende tekst 

§ 2-4. Melding om leveringsstart  

       Leverandør som skal ta over leveransen, skal sende melding om leveringsstart til 

nettselskap. Ved leverandørskifte skal melding sendes senest seks virkedager før dato for 

leveringsstart. Ved anleggsovertagelse og oppstart skal melding sendes senest 15 

virkedager etter dato for leveringsstart.  

       Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde:  

a) målepunkt ID,   

b) dato for leveringsstart og   

c) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer.   

       Ved anleggsovertagelse og oppstart skal melding i tillegg inneholde:  

d) sluttbrukers navn og postadresse.   

2.4.2 Kommentarer til endringsforslaget 

NVE foreslår å tilføye krav om at melding om leverandørskifte skal inneholde 

informasjon om sluttbrukers navn og postadresse, samt anleggsadresse dersom denne er 

forskjellig fra postadressen. Disse tilføyningene er foreslått for å gjøre prosesser og 
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meldinger så like som mulig. Det vil også kunne gi en ekstra kontroll av informasjon om 

sluttkunden. Denne tilleggsinformasjonen vil medføre at nettselskapet i større grad kan 

tilpasse seg Norsk Ediel-standard sin prosessbeskrivelse om ikke å avvise meldinger der 

det er uoverensstemmelse mellom navn eller postadresse. Uoverensstemmelser må 

eventuelt håndteres manuelt.  

 

Melding om kansellering benyttes i dag ikke bare ved prosessen leverandørskifte, men 

også ved oppsigelse av kraftleveranse og kombinert oppsigelse av overføring av kraft og 

kraftleveranse. Det foreslås derfor at gjeldende § 2-8 flyttes direkte inn i § 2-4 som siste 

ledd og at melding om kansellering beskrives i de paragrafer der kansellering er relevant. 

Det er gjort språklige endringer i nytt siste ledd i § 2-4. 

2.4.3 Forslag til endring av § 2-4 

Ny tekst skal lyde: 

§ 2-4. Kraftleverandørs melding om leveringsstart   

Kraftleverandør som skal starte leveransen, skal sende melding om leveringsstart til 
nettselskap. Ved leverandørskifte skal melding sendes senest seks virkedager før dato for 
leveringsstart. Ved anleggsovertagelse og oppstart av nytt anlegg skal melding sendes 
senest 30 virkedager etter dato for leveringsstart.  

       Meldingen skal inneholde:  

a) målepunkt ID, 

b) dato for leveringsstart, 

c) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer, 

d) sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen. 

 

Kraftleverandør kan senest én virkedag før dato for leveringsstart kansellere meldt 

leverandørskifte ved å sende melding om kansellering. Denne skal bekreftes av 

nettselskapet innen én virkedag.  

 

2.5 Endring av § 2-5. Melding om leveringsstart til 
leverandør som skal ta over leveransen 

2.5.1 Gjeldende tekst 

§ 2-5. Melding om leveringsstart til leverandør som skal ta over leveransen  

       Nettselskap skal senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart sende 

melding om leverandørskifte til leverandør som tar over leveransen.  

       Meldingen skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   
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b) målernummer,   

c) leveringsstart,   

d) anleggets forventede årsvolum,   

e) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger),   

f) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg),   

g) sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom ulik postadresse,   

h) opplysning om husholdning er pliktig til å betale merverdiavgift.   

       Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også 

inneholde:  

i) måler-/avregningskonstant,   

j) antall siffer i målerens tellerverk,   

k) dato for siste avlesning og førstkommende periodiske avlesning,   

l) avlesningsfrekvens.   

2.5.2 Kommentar til endringsforslaget 

Dersom det ikke er kommet en målerstand innen 20 til seks virkedager før 

leverandørskifte skal det sendes en avvisning av melding om leveringsstart til ny 

kraftleverandør. Det finnes imidlertid ingen frist for når en slik avvisningsmelding skal 

sendes i gjeldende forskrift, noe som kan medføre at kraftleverandøren ikke får melding 

fra nettselskapet om avviste leverandørskifter. Dette vil kunne hindre effektive og godt 

tilrettelagte leverandørskifteprosesser. Det foreslås derfor en frist på tre virkedager før 

dato for leverandørskifte, med referanse til § 3-3 sjette ledd.  

For å gjøre prosesser og meldingene så like som mulig foreslår NVE å utvide melding om 

leveringsstart til leverandør som skal ta over leveransen med følgende felt: 

� sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer 

� anleggsadresse  

� komponentkode 

Enkelte nettområder kan bli delt i ulike prisområder. For at kraftleverandøren skal vite 

hvilken pris som skal benyttes for den enkelte sluttbruker må det opplyses om hvilket 

prisområde målepunktet tilhører. Det foreslås derfor å innføre et krav om at 

komponentkoden skal sendes i melding om leveringsstart til kraftleverandør som skal ta 

over leveransen (PRODAT Z04).  

� innhentingsmetode 

Innhentingsmetode sier om et profilavregnet målepunkt er fjernavlest, manuelt avlest eller 

umålt. Denne informasjonen er nyttig for kraftleverandøren, siden denne har mulighet til 

å samle inn målerstander fra sluttbruker for manuelt avleste målepunkter og 

videreformidle disse til nettselskapet i en Ediel- melding (UTILTS). 
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2.5.3 Forslag til endring av § 2-5 

Ny tekst skal lyde: 

 

§ 2-5. Nettselskapets melding om leveringsstart til kraftleverandør som skal ta over 

leveransen 

 

Nettselskap skal senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart sende 

melding om leverandørskifte til kraftleverandør som tar over leveransen. 

 

Meldingen skal inneholde: 

 

a) målepunkt ID, 

b) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer, 

c) målernummer, 

d) leveringsstart, 

e) anleggets forventede årsvolum, 

f) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller 

timemålinger), 

g) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg), 

h) sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse, 

i) opplysning om husholdning er pliktig til å betale merverdiavgift og 

j) komponentkode. 

 

Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også 

inneholde: 

 

k) måler-/avregningskonstant, 

l) antall siffer i målerens tellerverk, 

m) dato for siste avlesning og førstkommende periodiske avlesning, 

n) avlesningsfrekvens og 

o) innhentingsmetode. 

 

Der det ikke er kommet en ny målerstand innen fristen på 20 til seks virkedager før 

dato for leveringsstart, skal nettselskapet senest tre virkedager før dato for 

leverandørskifte sende en avvisning av melding om leveringsstart til ny kraftleverandør, 

jf. § 3-3, sjette ledd. 

 

2.6 Endring av § 2-6. Melding om opphør av 
leverandør som avslutter leveransen 

2.6.1 Gjeldende tekst 

§ 2-6. Melding om opphør til leverandør som avslutter leveransen  

       Nettselskap skal senest tre virkedager før dato for leverandørskifte sende melding om 

opphør til leverandør som avslutter leveransen. Ved anleggsovertagelse og oppstart skal 

meldingen sendes senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart.  
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       Meldingen skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   

b) sluttbrukers navn og postadresse,   

c) sluttdato for leveranse.   

2.6.2 Kommentar til endringsforslaget 

For å harmonisere forskriften med Norsk Ediel- standard foreslås det å utvide innholdet i 

meldingen med følgende felt: 

 
� sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer 

For å gjøre prosesser og meldinger så like som mulig foreslås det at sluttbrukers 

fødselsdato eller organisasjonsnummer alltid skal sendes i melding om opphør til 

kraftleverandør som avslutter leveransen (PRODAT Z05). Dette er begrunnet i 

muligheten for kraftleverandør til å kunne kvalitetssikre at opphøret gjelder riktig 

sluttbruker. Eventuelle uoverensstemmelser mellom fødselsdato i nettselskapets og 

kraftleverandørens database må håndteres manuelt og er ikke avvisingsgrunn.  

 

For meldinger som kan kanselleres i henhold til Norsk Ediel-standard foreslår NVE å 

legge til et nytt ledd i § 2-6. Melding om opphør som sendes kraftleverandør som 

avslutter leveransen (PRODAT Z05) må kanselleres senest én virkedag før dato for 

opphør, dersom ny kraftleverandør kansellerer melding om leveringsstart. Det er viktig 

for kraftleverandør som skal avslutte leveransen å motta kanselleringsmeldingen så tidlig 

som mulig for å kunne beregne kjøp av kraft.  

2.6.3 Forslag til endring av § 2-6 

Ny tekst skal lyde: 
 

§ 2-6. Melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen 

 

Nettselskap skal senest tre virkedager før dato for leverandørskifte sende melding 

om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen. Ved anleggsovertagelse og 

oppstart av nytt anlegg skal meldingen sendes senest to virkedager etter mottatt melding 

om leveringsstart. 

 

Meldingen skal inneholde: 
a) målepunkt ID, 
b) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer, 
c) sluttbrukers navn  
d) sluttbrukers postadresse, 
e) sluttdato for leveranse. 

 

Dersom kraftleverandør som overtar leveransen sender kansellering av 

leverandørskifte, skal nettselskapet senest innen én virkedag etter mottatt melding om 

kansellering, sende kansellering av melding om opphør til kraftleverandør som avslutter 

leveransen. 
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2.7 Endring av § 2-7. Opphør av leveranse 

2.7.1 Gjeldende tekst  

§ 2-7. Opphør av kraftleveranse  

       Leverandør skal sende melding til nettselskap om opphør av kraftleveranse i de 

tilfeller opphøret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om opphør skal sendes senest tre 

virkedager før kraftleveransen opphører.  

       Melding skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   

b) sluttbrukers navn og postadresse og   

c) dato for kontraktsopphør.   

2.7.2 Kommentar til endringsforslaget 

For å harmonisere forskriften med Norsk Ediel- standard foreslås det å utvide 

datainnholdet med følgende felt: 

 

� sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer 

For å gjøre prosesser og meldingene så like som mulig foreslås det at sluttbrukers 

fødselsdato eller organisasjonsnummer alltid skal sendes i melding om opphør av 

kraftleveranse (PRODAT Z08). Dette er begrunnet i muligheten for nettselskapet til å 

kunne kvalitetssikre at opphøret gjelder riktig sluttbruker. Merk at uoverensstemmelse 

mellom fødselsdato i nettselskapets og kraftleverandørens database ikke skal være 

avvisingsgrunn. Eventuelle uoverensstemmelser må håndteres manuelt. 

 

For meldinger som kan kanselleres i henhold til Norsk Ediel- standard foreslås det å legge 

til et nytt siste ledd i § 2-7. For opphør (PRODAT Z08) er det i dag mulig for 

kraftleverandør å kansellere opphørsmelding senest en virkedag før dato for opphør. 

Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én virkedag, som er samme frist som ved 

leverandørskifter, jf § 2-4.  

 

2.7.3 Forslag til endring av § 2-7  

Ny tekst skal lyde: 

§ 2-7. Opphør av kraftleveranse 

Kraftleverandør skal sende melding til nettselskap om opphør av kraftleveranse i 

de tilfeller opphøret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om opphør skal sendes senest 

tre virkedager før kraftleveransen opphører. 

Melding skal inneholde: 

a) målepunkt ID, 

b) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer, 

c) sluttbrukers navn, 
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d) sluttbrukers postadresse og 

e) dato for kontraktsopphør. 

  Kraftleverandør kan senest en virkedag før dato for opphør kansellere meldt 

opphør ved å sende kanselleringsmelding. Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én 

virkedag. 

2.8 Endring § 2-8. Kansellering av leverandørskifte 

2.8.1 Gjeldende tekst 

§ 2-8. Kansellering av leverandørskifte  

       Kraftleverandør kan senest en virkedag før dato for leveringsstart kansellere meldt 

leverandørskifte ved å sende kanselleringsmelding. Dersom melding om opphør til 

leverandør som avslutter leveransen er sendt, skal nettselskapet senest innen en virkedag 

sende kansellert melding om opphør til leverandør som avslutter leveransen. 

2.8.2 Kommentarer til endringsforslaget 

NVE foreslår å flytte gjeldende paragraf inn under § 2-4 som siste ledd ettersom 

kanselleringen gjelder for den prosessen som er beskrevet der. 

Det foreslås en ny paragraf for kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av 

kraft; § 2-8. Tekst er basert på Norsk Ediel- standard prosessbeskrivelser for 

Leverandørskifte, anleggsovertagelse, opphør m.v. Forslaget er begrunnet i en mer 

leverandørsentrisk modell for det norske kraftmarkedet. 

Det foreslås at melding om opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft skal 

kunne sendes inntil 10 virkedager etter opphørsdato. Fristen er satt kortere enn frist for 

anleggsovertagelse, ettersom det i denne prosessen ikke finnes opplysninger om ny 

sluttbruker i målepunktet. Det kan i dette tilfellet bli vanskelig for nettselskapet å få 

fakturert nettleie i perioden mellom opphør (inntil 10 dager før) og oppstart for ny 

sluttkunde. 

For annullering av melding om opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft 

(PRODAT Z08) foreslås det at kraftleverandør kan kansellere opphørsmeldingen senest 

én virkedag før dato for opphør og at kanselleringsmeldingen skal bekreftes av 

nettselskapet innen en virkedag. Dette er i samsvar med andre foreslåtte frister for 

kansellering. 

 

2.8.3 Forslag til ny § 2-8 

Ny tekst skal lyde: 

§ 2-8. Opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft 

 

Kraftleverandør kan sende melding til nettselskap om opphør av både 

kraftleveranse og overføring av kraft. Melding om opphør av både kraftleveranse og 

overføring av kraft kan sendes inntil 10 virkedager etter opphørsdato.  
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Meldingen skal inneholde: 

a) målepunkt ID, 

b) sluttbruker fødselsdato og organisasjonsnummer, 

c) sluttbrukers navn og postadresse og 

d) dato for kontraktsopphør.  

 

Kraftleverandør har rett til å sende over målerstand ved kombinert opphør for 

manuelt avleste anlegg som avregnes etter justert innmatingsprofil, jf. § 3-3. 

 

For opphør meldt fram i tid kan kraftleverandør senes én virkedag før dato for 

opphør kansellere meldt opphør ved å sende melding om kansellering. Denne skal 

bekreftes av nettselskapet innen én virkedag.  

 

2.9 Endring av § 2-9. Elektronisk 
informasjonsutveksling 

2.9.1 Gjeldende tekst 

§ 2-9. Elektronisk informasjonsutveksling  

       Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kapittelet skal oversendes ved hjelp av 

Ediel-meldingen PRODAT. Dersom en melding sendes i forbindelse med 

anleggsovertagelse eller leverandørskifte, skal meldingen inneholde informasjon om 

hvorvidt meldingen skyldes anleggsovertagelse eller leverandørskifte. 

2.9.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Teksten foreslås endret slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel-meldinger, men at 

det i tillegg skal åpnes for andre formater enn Ediel EDIFACT format, dersom dette er et 

gjensidig ønske fra partene som skal utveksle meldingene og ikke bryter 

nøytralitetsbestemmelsene.  

 

Siste setning foreslås strøket, da dette ses på som en del av Ediel-standarden. 

2.9.3 Forslag til endring av § 2-9 

Ny tekst skal lyde:  

§ 2-9. Elektronisk informasjonsutveksling 

Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kapittelet skal oversendes ved hjelp av Ediel- 

meldingen PRODAT. Meldingene kan sendes i annet format dersom dette er et gjensidig 

ønske fra partene som skal utveksle meldingene og ikke bryter 

nøytralitetsbestemmelsene.  
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2.10 Ny § 2-10. Anleggsovertakelse uten 
leverandørskifte 

2.10.1 Kommentarer til endringsforslaget 

NVE foreslår å innføre krav om at nettselskapet skal varsle eksisterende kraftleverandør 

når sluttbruker kontakter nettselskapet om anleggsovertakelse. Dette gjelder både 

sluttbruker som flytter fra et målepunkt til et annet eller for sluttbruker som tegner 

nettleieavtale for et ekstra målepunkt.   

Formålet med dette kravet er å legge til rette for at sluttbruker kan beholde sin 

kraftleverandør ved anleggsovertagelse dersom ingen annen kraftleverandør har blitt 

valgt. Sluttbruker vil dermed unngå å motta kraftleveranse i henhold til nettselskapets 

leveringsplikt. 

Som hovedregel skal sluttbruker kontakte kraftleverandør ved leverandørskifte, oppstart 

og anleggsovertakelse. Hvis sluttbruker likevel kontakter nettselskapet skal dette ikke 

forhindre at sluttbruker kan beholde sin kraftleverandør. Nettselskapet må i slikt tilfelle 

sende melding om anleggsovertakelse uten leverandørskifte for det nye målepunktet. 

Dersom anleggsovertagelsen medfører at sluttbruker får målepunkt i et annet nettområde 

forutsettes det at sluttbruker informerer nettselskapet om hvem som er sluttbrukers 

nåværende kraftleverandør og at nåværende kraftleverandør er registrert med egen 

komponentkode hos nettselskapet. Hvis nettselskapet kontaktes av sluttbruker per telefon 

eller gjennom elektronisk kommunikasjon skal nettselskapet be sluttbruker om å oppgi 

kraftleverandørens navn. Dersom sluttbruker ikke har kjennskap til hvem som er 

kraftleverandør eller hvis kraftleverandør ikke er registrert i det nye nettområdet, skal 

sluttbruker overføres til leveringspliktig kraftleveranse. 

Kraftleverandørens frist for å akseptere eller avvise oppstart eller anleggsovertagelsen 

anses som tilstrekkelig tid for kraftleverandøren til å vurdere om selskapet ønsker å 

videreføre kundeforholdet i nytt målepunkt. Dersom denne fristen ikke overholdes skal 

sluttbruker overføres til leveringspliktig kraftleveranse. 

Dersom sluttbruker kontakter nettselskapet i det tidligere nettområdet om 

anleggsovertagelse i et annet nettområde, skal nettselskapet i det tidligere nettområdet 

henvise sluttbruker til denne sin kraftleverandør. 

2.10.2 Forslag til ny § 2-10 

Ny tekst skal lyde:  

Ny § 2-9. Melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte  

Ved oppstart og anleggsovertagelse skal nettselskapet sende melding om 

anleggsovertagelse uten leverandørskifte til sluttbrukers kraftleverandør dersom 

sluttbruker allerede har en kraftleverandør i et annet målepunkt. Meldingen skal sendes 

uten ugrunnet opphold. 

Ved anleggsovertagelse skal meldingen inneholde:  

a) målepunkt ID,   
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b) dato for leveringsstart og   

c) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer.   

d) sluttbrukers navn og postadresse.   

Kraftleverandøren må innen seks virkedager bekrefte eller avvise anleggsovertagelse 

ved å sende melding om leveringsstart jf. § 2-4. 

Denne bestemmelsen trer i kraft fra 1.juli 2011. 

2.11 Ny § 2-11 opphør av kraftleveranse i 
forbindelse med anleggsovertagelse uten 
leverandørskifte 

2.11.1 Kommentarer til endringsforslaget 

Dersom sluttbruker har en kraftleverandør i et målepunkt og flytter fra et målepunkt til et 

annet skal nettselskapet sende melding om opphør av kraftleveranse i tillegg til 

meldingen om anleggsovertakelse uten leverandørskifte jf. ny § 2-10. 

2.11.2 Forslag til ny § 2-11 

§ 2-11. Melding om opphør til kraftleverandør ved anleggsovertagelse  

Ved opphør av kraftleveranse i forbindelse med anleggsovertagelse uten 

leverandørskifte skal nettselskapet i nettområdet for det målepunkt hvor kraftleveransen 

opphører, sende melding om opphør av kraftleveranse til kraftleverandøren som avslutter 

leveransen. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold. 

Meldingen skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   

b) sluttbrukers navn og postadresse,   

c) sluttdato for leveranse.   

Denne bestemmelsen trer i kraft fra 1.juli 2011. 
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3 Måleverdier 

3.1 Endring av § 3-3 

3.1.1 Gjeldende tekst 

§ 3-3. Avlesning av målepunkt  

       Nettselskap har ansvar for at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.  

       Alle målepunkter skal avleses minimum en gang i kalenderåret.  

       Målepunkt tilhørende husholdning med forventet årlig strømforbruk høyere enn 

8.000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). 

Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved 

årsskifte.  

       Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med 

mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.  

       Målepunkt skal avleses ved leveringsstart og opphør av kraftleveranse og ved skifte 

av måler.  

       Kraftleverandør har rett til å sende over målerstand ved leverandørskifte, 

anleggsovertagelse og oppstart. Ved leverandørskifte skal nettselskapet akseptere 

målerstand som er innhentet 20 til seks virkedager før dato for leverandørskifte for anlegg 

som ikke er timemålte. Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt 

målerstand ha kvalitetssikret denne. Målerstand stipuleres av nettselskapet på dato for 

leverandørskifte og anses som korrekt målerstand.  

       All energiinnmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig energiuttak 

større enn 100.000 kWh skal ha timemåling. 

3.1.2 Kommentar til endringsforslaget 

For å få mer sammenheng i teksten forslår NVE å flytte 3. ledd, siste punktum til 2. ledd, 

siste punktum.  

 

Det foreslås presisert i forskriften at det kun er for manuelt avleste målepunkter det 

kreves måleravlesning fra kraftleverandør ved leverandørskifte, det vil si kun 

målepunkter der sluttkunden må lese av målerstand og sende denne til nettselskapet. 

Dette innebærer at det gjøres unntak for forbruk som ikke måles, som for eksempel 

gatelys og telefonkiosker. I 6. ledd, 2. punktum er ikke er timemålte endret til er manuelt 

avlest.  

 

I siste ledd er energiinnmating erstattet med innmating (det er innmating som er brukt i 

definisjonen i § 1-3) og energiuttak erstattet med uttak.  

3.1.3 Forslag til endring av § 3-3 

Ny tekst skal lyde: 
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§ 3-3. Avlesning av målepunkt  

   Nettselskap har ansvar for at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.  

  Alle målepunkter skal avleses minimum en gang i kalenderåret. Det skal foretas 

avlesning ved årsskifte. 

       Målepunkt tilhørende husholdning med forventet årlig strømforbruk høyere enn 

8.000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). 

Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. 

       Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med 

mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.  

       Målepunkt skal avleses ved leveringsstart, opphør av kraftleveranse og ved skifte av 

måler.  

       Kraftleverandør har rett til å sende målerstand til nettselskapet ved leverandørskifte, 

anleggsovertagelse og oppstart. Ved leverandørskifte skal nettselskapet akseptere 

målerstand som er innhentet 20 til seks virkedager før dato for leverandørskifte for anlegg 

som er manuelt avlest. Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt 

målerstand ha kvalitetssikret denne. Målerstand stipuleres av nettselskapet på dato for 

leverandørskifte og anses som korrekt målerstand.  

       All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 

100.000 kWh skal ha timemåling. 

3.2 Endring av § 3-6. Dekning av kostnader ved 
timemåling 

3.2.1 Gjeldende tekst 

§ 3-6. Dekning av kostnader ved timemåling  

       Ved timemåling av energiuttak i henhold til § 3-3 femte ledd skal kostnadene dekkes 

av nettselskapet.  

       Dersom sluttbruker krever timemåling i medhold av § 3-4 første ledd, kan 

nettselskapet kreve at sluttbruker dekker merkostnadene forbundet med dette, begrenset 

oppad til 2500 kroner.  

       Dersom nettselskapet timemåler i henhold til § 3-4 annet ledd, skal nettselskapet 

dekke merkostnadene forbundet med dette.  

       Ved installasjon av timemåler til anlegg med tariff for utkoblbart forbruk, med 

forventet årlig forbruk under 100.000 kWh, skal merkostnaden forbundet med dette 

dekkes av kunden, begrenset oppad til 2500 kroner 

3.2.2 Kommentar til endringsforslaget 

I første ledd er det referert til § 3-3 femte ledd. Det riktige skal være § 3-3 syvende ledd.  
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Andre ledd regulerer hva nettselskapene kan kreve av sluttbruker for å dekke 

merkostnader ved timemåling. Det har vært tolket ulikt fra nettselskap til nettselskap om 

beløpet 2 500 kroner er inklusive eller eksklusive merverdiavgift. Beløpsgrensen ble 

innført 1. jan 2006 og det ble da presisert i forarbeidene at maksimalbeløpet er inklusive 

merverdiavgift og dette tas nå inn bestemmelsen. Det samme gjelder for siste ledd.  

3.2.3 Forslag til endring av § 3-6 

Ny tekst skal lyde: 

§ 3-3. Dekning av kostnader ved timemåling 

Ved timemåling av energiuttak i henhold til § 3-3 syvende ledd skal kostnadene dekkes 

av nettselskapet.  

Dersom sluttbruker krever timemåling i medhold av § 3-4 første ledd, kan nettselskapet 

kreve at sluttbruker dekker merkostnadene forbundet med dette, begrenset oppad til 2500 

kroner inkl. merverdiavgift.  

Dersom nettselskapet timemåler i henhold til § 3-4 annet ledd, skal nettselskapet dekke 

merkostnadene forbundet med dette. 

Ved installasjon av timemåler til anlegg med tariff for utkoblbart forbruk, med forventet 

årlig forbruk under 100.000 kWh, skal merkostnaden forbundet med dette dekkes av 

kunder, begrenset oppad til 2500 kroner inkl. merverdiavgift.  

3.3 Endring av § 3-7. Melding om måledata 

3.3.1 Gjeldende tekst 

§ 3-7. Melding med måledata  

       Nettselskapet skal, innen tre uker etter avlesning eller stipulering i henhold til § 3-3 

annet, tredje, fjerde og femte ledd og § 3-5, sende melding som inneholder måledata til 

leverandør som leverer kraft i målepunktet. Ved leverandørskifte skal melding som 

inneholder måledata sendes både til leverandør som tar over leveransen og til leverandør 

som avslutter leveransen.  

       Oversendelse skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   

b) målernummer,   

c) forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden,   

d) målt volum i hele kWh/døgn fordelt etter justert innmatingsprofil,   

e) angivelse om avregningsdataene er målte eller stipulerte,   

f) avregningsperiodens start- og sluttdato.   

       Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også 

inneholde målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden. 
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3.3.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Det foreslås å legge til for profilavregnede målepunkter i paragraftittelen. Dette for å 

tydeliggjøre at denne paragrafen kun gjelder profilavregnede målepunkter, siden 

timeverdier for timemålte målepunkter beskrives i § 3-8. 

I første ledd er det henvisning til § 3-3 femte ledd. Det riktige skal være § 3-3 syvende 

ledd.  

For å gjøre forskriften mer konsistent foreslås det å spesifisere krav til datainnhold for de 

to meldingene som kreves i § 3-7 hver for seg. Forslag til innholdet er basert på det som i 

dag sendes i henhold til Norsk Ediel-standard.  

3.3.3  Forslag til endring av § 3-7 

Ny tekst skal lyde: 

§ 3-7. Melding med måledata for profilavregnede målepunkter 

Nettselskapet skal innen tre uker etter avlesning eller stipulering i henhold til § 3-3 annet, 

tredje, fjerde og syvende ledd og § 3-5, sende melding som inneholder måledata til 

kraftleverandør som leverer kraft i målepunktet. Ved leverandørskifte skal melding som 

inneholder måledata sendes både til kraftleverandør som tar over leveransen og til 

kraftleverandør som avslutter leveransen. 

Oversendelse av målerstand for profilavregnede målepunkter skal inneholde: 

a) målepunkt ID, 

b) målernummer, 

c) målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden,  

d) avregningsperiodens start- og sluttdato 

e) forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden, 

f) angivelse om avregningsdataene er målte eller stipulerte og 

g) målerkonstant og antall siffer  

Uttaket mellom siste og foregående målerstand døgnfordeles etter justert 

innmatingsprofil. Dette regnes som målt døgnuttak og danner endelig grunnlag for 

avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter. Oversendelse av målt døgnuttak for 

profilavregnede målepunkter skal inneholde: 

h) målepunkt ID, 

i) målt døgnuttak i hele kWh/døgn fordelt etter justert innmatingsprofil, 

j) avregningsperiodens start- og sluttdato.  

 Grunnlaget for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter skal alltid inneholde 

endelige verdier. 
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3.4 Endring av § 3-8. Melding med timeverdier til 
leverandør 

3.4.1 Gjeldende tekst 

§ 3-8. Melding med timeverdier til leverandører  

       Nettselskapet skal, innen tre virkedager etter avregningsukens slutt, sende melding til 

leverandør som inneholder det timevise uttaket i kWh/h for foregående uke for hvert 

enkelt målepunkt som leverandøren avregnes for i henhold til § 3-3 femte ledd og § 3-4.  

3.4.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Det vises i teksten til § 3-3 femte ledd. Dette er en skrivefeil og rettes til § 3-3 syvende 

ledd.  

 

For å gjøre forskriften mer konsistent foreslås det å spesifisere krav til datainnhold for 

melding med timeverdier for timeavregnede målepunkter. Forslag til innholdet er basert 

på det som i dag sendes i henhold til Norsk Ediel- standard.  

 

Ordlyden det timesvise uttaket i  kWh/h er upresis.  Det timesvise er overflødig og tatt ut.  

 

3.4.3 Forslag til endring av § 3-8  

Ny tekst skal lyde: 

§ 3-8. Melding med timeverdier til kraftleverandører 

 

Nettselskapet skal, innen tre virkedager etter avregningsukens slutt, sende melding til 

kraftleverandør som inneholder uttaket i kWh/h for foregående uke for hvert enkelt 

målepunkt som kraftleverandøren avregnes for i henhold til § 3-3 syvende ledd og § 3-4. 

 

Oversendelse av timeverdier for timeavregnede målepunkter skal inneholde: 

 
a) målepunkt ID, 
b) målt volum i hele kWh/h, 
c) angivelse om avregningsdataene er målt eller stipulert og 
d) avregningsperiodens start- og sluttdato. 

 

3.5 Endring § 3-9. Melding om skifte av måler 

3.5.1 Gjeldende tekst 

§ 3-9. Melding om skifte av måler  

       Nettselskap skal innen to uker etter skifte av elektrisitetsmåler sende melding om 

målerbyttet til kraftleverandøren som leverer kraft til målepunktet.  

       Meldingen skal inneholde:  

a) målepunkt ID,   
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b) sluttbrukers navn og postadresse,   

c) dato for målerbyttet,   

d) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger),   

e) målernummeret til ny måler,   

f) målernummeret til gammel måler.   

       Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også 

inneholde:  

g) måler-/avregningskonstant for ny måler,   

h) antall siffer i den nye målerens telleverk.   

3.5.2 Kommentar til endringsforslaget 

Det foreslås å fjerne sluttbrukers navn og postadresse fra melding om skifte av måler. 

Målernummer og en unik målepunkt ID er i seg selv nok for å kunne identifisere 

målepunktet. Skrevet informasjon, som navn og adresse, krever manuell behandling.  

 

For å harmonisere forskriften med Norsk Ediel- standard foreslås det å utvide 

datainnholdet med følgende felt: 

 
� Innhentingsmetode 

Innhentingsmetode sier om et profilavregnet målepunkt er fjernavlest, manuelt avlest eller 
umålt. Denne informasjonen er nyttig for kraftleverandøren, siden han har mulighet til å 
samle inn målerstander fra sluttbrukere med manuelt avleste punkter og videreformidle 
disse til nettselskapet i en UTILTS melding.  
 

3.5.3 Forslag til endring av § 3-9 

Ny tekst skal lyde: 
 

§ 3-9. Melding om skifte av måler 

 

Nettselskap skal innen to uker etter skifte av elektrisitetsmåler sende melding om 

målerbyttet til kraftleverandøren som leverer kraft til målepunktet. 

 

Meldingen skal inneholde: 
a) målepunkt ID, 
b) dato for målerbyttet, 
c) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller 

timemålinger), 
d) innhentingsmetode, 
e) målernummeret til ny måler, 
f) målernummeret til gammel måler. 

 

Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også 

inneholde: 
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g) måler-/avregningskonstant for ny måler og 

h) antall siffer i den nye målerens telleverk. 

 

3.6 Endring av § 3-11. Elektronisk 
informasjonsutveksling. 

3.6.1 Gjeldende tekst 

 

§ 3-11. Elektronisk informasjonsutveksling  

 

       Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kapittelet skal oversendes ved hjelp av 

Ediel-meldingen MSCONS med unntak av § 3-3, sjette ledd som oversendes ved hjelp av 

Ediel-meldingen UTILTS og § 3-9 som skal oversendes ved hjelp av Ediel-meldingen 

PRODAT.  

 

3.6.2 Kommentar til endringsforslaget 

Teksten foreslås endret slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel-meldinger, men at 

det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT-meldinger, 

dersom dette er et gjensidig ønske fra partene som utveksler meldingene og ikke bryter 

nøytralitetsbestemmelsene. 

 

Bruken av meldingstyper foreslås også skrevet om slik det er i samsvar med dagens 

utveksling, det vil si at unntaket som skal sendes i PRODAT, nå er § 3-9.  

 

3.6.3 Forslag til endring av § 3-10 

Ny tekst skal lyde: 

§ 3-11. Elektronisk informasjonsutveksling 

 

Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kapittelet skal oversendes ved hjelp av Ediel- 

meldingene MSCONS eller UTILTS med unntak av § 3-9 som skal oversendes ved hjelp 

av Ediel- meldingen PRODAT. Meldingene kan sendes i annet format dersom dette er et 

gjensidig ønske fra partene som skal utveksle meldingene og ikke bryter 

nøytralitetsbestemmelsene.  

. 
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4 Avregning basert på 
nettselskapets innmatingsprofil 

4.1 Endring av § 5-7. Saldooppgjør  

4.1.1 Gjeldende tekst 

§ 5-7. Saldooppgjør  

       Nettselskapet skal gjennomføre et økonomisk oppgjør mellom balanseansvarlige i et 
kraftnett når avregning baseres på justert innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp 
avviket mellom beregnet prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen, og virkelig 
uttak fra målepunktene (saldooppgjør).  

       Nettselskapet skal føre en konto for hver balanseansvarlig. Kontoen skal oppdateres 
etter avlesning av målepunkt med et verdsatt avvik mellom målt kraftvolum for hvert 
målepunkt og hvert målepunkts andel av avregnet kraftvolum basert på justert 
innmatingsprofil. Avviket skal verdsettes etter områdeprisen på elspotmarkedet veid med 
den justerte innmatingsprofilen i perioden mellom avlesningene.  

       Kontoen skal gjøres opp minimum ved hvert årsskifte.  

       Nettselskapet skal sende meldinger til balanseansvarlige med saldooppgjør. 
Meldingene skal gjøre balanseansvarlige kjent med sine betalingsforpliktelser og 
tilgodehavender, og grunnlaget for disse, innen seks uker etter oppgjort konto.  

4.1.2 Kommentarer til endringsforslaget  

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter har samme innhold som begrepet 

saldooppgjør og erstatter ordet saldooppgjør i forskriften.  

4.1.3 Forslag til endring av § 5-7 

Ny tekst skal lyde: 

§ 5-7. Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 

       Nettselskapet skal gjennomføre et økonomisk oppgjør mellom balanseansvarlige i et 
kraftnett når avregning baseres på justert innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp 
avviket mellom beregnet prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen, og virkelig 
uttak fra målepunktene.  

       Nettselskapet skal føre en konto for hver balanseansvarlig. Kontoen skal oppdateres 
etter avlesning av målepunkt med et verdsatt avvik mellom målt kraftvolum for hvert 
målepunkt og hvert målepunkts andel av avregnet kraftvolum basert på justert 
innmatingsprofil. Avviket skal verdsettes etter områdeprisen på elspotmarkedet veid med 
den justerte innmatingsprofilen i perioden mellom avlesningene.  

       Kontoen skal gjøres opp minimum ved hvert årsskifte.  

       Nettselskapet skal sende meldinger til balanseansvarlige med avviksoppgjør for 
profilavregnede målepunkter. Meldingene skal gjøre balanseansvarlige kjent med sine 
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betalingsforpliktelser og tilgodehavender, og grunnlaget for disse, innen seks uker etter 
oppgjort konto.  

 

5 Fakturering av husholdninger 

5.1 Endring av § 6-2. Krav til utforming av faktura 
for husholdninger 

5.1.1 Gjeldende tekst 

§ 6-2. Krav til utforming av faktura til husholdninger  

       Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.  

       Faktura i henhold til § 6-1 annet ledd skal inneholde en grafisk sammenligning av 

årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med tilsvarende periode foregående år.  

       Fakturaen skal inneholde Enova SF sitt telefonnummer til gratis telefontjeneste for 

rådgivning om energisparing og energiomlegging.  

       Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om hvilke opplysninger som må 

oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør, jf. § 2-4 tredje ledd. 

5.1.2 Kommentar til endringsforslaget 

Det foreslås å innføre to nye krav til utforming av faktura for husholdninger.  

Det ene kravet er at fakturaen skal inneholde informasjon om at kundene kan 

sammenlikne kraftpriser fra ulike kraftleverandører ved å oppsøke internettsidene til 

Konkurransetilsynet. I forbindelse med dette skal det opplyses om nettadressen til 

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt.  

NVE ønsker å innføre krav om nettadresse til Konkurransetilsynets kraftprisoversikt for å 

bedre mulighetene for husholdningene til å innhente tilstrekkelig informasjon til å foreta 

veloverveide valg av kraftleverandør. Dette vil igjen være med på å fremme den samlede 

effektiviteten i markedet. Derav følger det naturlig at nettselskapet informerer om 

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt på fakturaen. 

Det andre kravet er at det skal opplyses om kontaktinformasjonen til Elklagenemda. 

Elklagenemda er forbrukernes klageinstans i forbindelse med tvister med nettselskap og 

kraftleverandører. NVE ser det derfor som en nødvendighet at det opplyses om 

kontaktinformasjonen til Elkagenemda for at forbrukernes rettigheter skal bli ivaretatt på 

en tilstrekkelig måte. I tillegg er krav om kontaktinformasjon til alternativ klageinstans et 

eksplisitt krav i Elmarkedsdirektivet1.  

                                                      
1 DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing 

Directive 2003/54/EC. 
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5.1.3 Forslag til endring av § 6-2 

Ny tekst skal lyde: 

§ 6-2. Krav til utforming av faktura til husholdninger  

       Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå.  

       Faktura i henhold til § 6-1 annet ledd skal inneholde en grafisk sammenligning av 

årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med tilsvarende periode foregående år.  

       Fakturaen skal inneholde Enova SF sitt telefonnummer til gratis telefontjeneste for 

rådgivning om energisparing og energiomlegging.  

       Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om hvilke opplysninger som må 

oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør, jf. § 2-4 tredje ledd. 

       Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om at kunden kan sammenlikne 

kraftpriser på Konkurransetilsynets internettsider, og det skal opplyses om nettadressen til 

disse sidene. 

      Fakturaen skal inneholde kontaktinformasjon til Elklagenemda. 

5.2 Endring av § 6-3 

5.2.1 Gjeldende tekst 

§6-3. Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi  

       Ved felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi skal fakturering av elektrisk 

energi skje etter de bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester.  

       Det skal fremgå av fakturaen hvem som er selger av nettjenester og hvem som er 

selger av elektrisk energi.  

5.2.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Det foreslås å endre annet ledd slik at det blir et krav at det skal benyttes logo og 

kontaktinformasjon for både nettselskap og kraftleverandør ved felles fakturering.. 

Dagens ordning, hvor bare nettselskapets logo framgår, fører til at den integrerte 

kraftleverandøren får en konkurransemessig fordel, gitt at logoen til nettselskap og 

vertikalt integrert kraftleverandør er lik. NVE anser det som uheldig for konkurransen i 

sluttbrukermarkedet at en part som sluttbrukeren ikke har et kontraktsmessig forhold til 

blir favorisert ved at kun nettselskapets logo framgår i fakturaen.  

Ved å kreve at logo og kontaktinformasjon for nettselskap og kraftleverandør framgår 

sidestilt i fakturaen bidrar man også til å bevisstgjøre sluttbrukere om hvem som står for 

de respektive tjenestene. Dette i sin tur bidrar til å øke forbrukerens forståelse av rollene i 

sluttbrukermarkedet.  
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Det forventes at nyttevirkningene av de overnevnte fordelene overstiger den 

merkostnaden det vil utgjøre for nettselskap å etterleve dette kravet. 

 

5.2.3 Forslag til endring av § 6-3 

Ny tekst skal lyde: 

§ 6-3. Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi  

       Ved felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi skal fakturering av elektrisk 

energi skje etter de bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester.  

        Logo og kontaktinformasjon for nettselskap og kraftleverandør skal fremgå sidestilt i 

fakturaen. 

6 Nøytralitet, informasjon, gebyrer 
og bortsetting av tjenester 

6.1  Endring av § 7-1 

6.1.1 Gjeldende tekst 

§ 7-1. Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt, sjette ledd 

Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke leverandører som leverer 

kraft i deres nettområde. Ved oppstart av kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 

skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som 

gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som 

leverer kraft i området. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi 

sluttbruker informasjonen nevnt i andre punktum. Nettselskapet skal ved oppstart av 

kraftleveranse legge ved standardskriv utarbeidet av Norges vassdrags- og 

energidirektorat til sluttbrukere som mottar kraftlevering i medhold av energiloven § 3-3. 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan, dersom særlige grunner tilsier det, i 

enkeltvedtak pålegge nettselskap å sende ut standardskriv også etter oppstart. 

6.1.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Det foreslås å supplere andre setning slik at nettselskapet også plikter å informere om 

hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Det foreslås å legge til en 

setning (etter andre setning) som spesifiserer at informasjonen om leveringsplikten skal 

meddeles skriftlig basert på mal fra NVE. Det foreslås også å endre tredje setning slik at 

det blir klart at påminnelsesbrevet skal forfattes etter mal fra NVE. Fjerde og femte 

setning om standardskriv foreslås slettet. 

Grunnen til at vi ønsker å innføre en mal for hvordan nettselskapet ved oppstartsbrev og 

påminnelsesbrev skal kommunisere med kunder på leveringsplikt, er at NVE opplever at 

altfor mange brev ikke oppfyller nøytralitets- og informasjonsplikten. Innføringen av 

maler vil gjøre at nettselskapet oppfyller nøytralitets- og informasjonsplikten ved skriftlig 
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kommunikasjon med leveringspliktige kunder. Innføringen av NVEs mal for 

oppstartsbrev gjør også at det ikke lenger er behov for å legge ved NVEs standardskriv 

ved oppstart av leveringspliktig kraftleveranse, og dermed kan fjerde setning slettes. 

6.1.3 Forslag til endring av § 7-1 

Ny tekst skal lyde: 

§ 7-1. Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt, 6. ledd. 

Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som 

leverer kraft i deres nettområde. Ved oppstart av leveringspliktig kraftleveranse i 

medhold av energiloven § 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere 

sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon 

om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan 

skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles skriftlig i form av et oppstartbrev etter 

mal fra NVE.  Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker 

informasjonen nevnt i andre punktum i form av et påminnelsesbrev etter mal fra NVE. 

6.2 Endring § 8-5 

6.2.1 Gjeldende tekst 

§ 8-5. Overgangsbestemmelser  

a) Inntil 1. juli 2006 skal Ediel-meldinger etter denne forskrift kunne sendes og 

mottas på X.400-protokoll, jf. § 1-4 bokstav a dersom én av partene krever det.   

b) Inntil 1. juli 2006 skal målepunkt med forventet årlig energiuttak eller 

energiinnmating større enn 100.000 kWh avleses hver time (timemåling), jf. § 3-3.   

6.2.2 Kommentarer til endringsforslaget 

Det er ikke hensiktsmessig at gamle overgangsbestemmelser står i forskriften, så disse er 

foreslått fjernet. 

 

7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser av forslaget 

Endringene er i hovedsak knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art 
knyttet til meldingsutveksling samt presisering av enkelte bestemmelser. Forslag til 
endringer i forskrift om måling, avregning mv. vil kun i liten grad føre til økte 
økonomiske eller administrative kostnader for dem som omfattes av forskriften.  

Forslag til endringer knyttet til meldingsutveksling er en oppgradering av forskriften for å 

harmonisere den med gjeldende Norsk Ediel-standard.  

 

Innføring av melding for anleggsovertagelse uten leverandørskifte vil påføre 

tilleggskostnader for flere selskaper som følge av oppgradering av interne systemer for 

meldingsutveksling. Dette vil innebære en engangskostnad for selskapene. Av ECON 
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Pöyry Raport 2010-005 utarbeidet for NVE fremgår det at opptil 5 prosent av kundene til 

enhver tid ligger på leveringsplikt.. Gjennom å svekke konkurransen i kraftmarkedet 

representere dette et effektivitetstap for det norske samfunnet. I rapporten pekes det på at 

en stor andel av disse kundene havner på leveringsplikt i forbindelse med flytting og det 

anbefales derfor blant annet at det forskriftsfestes at kunder som flytter får beholde sin 

kraftleverandør. På bakgrunn av dette legger NVE derfor til grunn at tiltaket vil øke 

konkurransen og dermed effektiviteten i kraftmarkedet slik at nytten over tid vil overstige 

kostnadene. 

 

Kravet om at det skal benyttes logo og kontaktinformasjon for både nettselskap og 

kraftleverandør ved felles fakturering vil kunne påføre selskapene kostnader. Det vil være 

snakk om en engangskostnad. Etter NVEs vurdering er effektiviteten i kraftmarkedet 

avhengig av at kundene settes i stand til å skille mellom nettselskap og kraftleverandør. 

Fakturaen er et av de viktigste kontaktpunktene mellom selskap og kundene. For 

konkurransen i kraftmarkedet er det derfor etter vår vurdering svært viktig at det på 

fakturaen fremgår hvem som er kraftleverandør og hvem som er nettselskap. Det er i 

denne sammenheng et sentralt poeng at nesten 70 prosent av kundene i dag er tilknyttet 

den dominerende leverandøren i området. NVE vurderer derfor at nytten i det lange løp er 

klart større en de kostnadene som oppstår på kort sikt. 
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