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Forord
NVEs høringsdokument nr. 5-2017 Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet ble
sendt på høring 29. november 2017. Høringsfristen var 1. mars 2018.
NVE har mottatt 84 høringsuttalelser.
Oppsummeringen gjelder kun endring i forskriftens betegnelse på høyeste nettnivå, nettselskapenes
informasjonsplikt, samt enkelte endringer som følge av oppstart av Elhub.
NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. For å synliggjøre hvilke endringer
som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE oppsummert og kommentert de innkomne
høringsuttalelsene i dette dokumentet.
Endringene i forskrift om kontroll av nettvirksomhet vil tre i kraft 1.1.2019 og ved Elhubs
oppstartsdato som er satt til 18. februar 2019.

Oslo, desember 2018

Anne Britt Leifseth
Vassdrags- og energidirektør
Ove Flataker
Direktør,
Reguleringsmyndigheten for energi
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1 Om høringen
NVE sendte 29. november 2017 forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet på
høring.1 Høringsforslaget omfattet hovedsakelig NVEs forslag til nye tariffer for uttakskunder i
distribusjonsnettet, men også endring i betegnelsen av høyeste spenningsnivå fra sentralnett til
transmisjonsnett, endring i nettselskapenes informasjonsplikt samt enkelte endringer som følge av
oppstart av Elhub. Begrepsendringene og endring i informasjonsplikt ble foreslått med virkning fra 1.
januar 2019, endringene knyttet til Elhub med virkning fra Elhubs oppstartsdato.
Etter høringen ble det besluttet å gjennomføre en ny høring om tariffer for uttakskunder i
distribusjonsnettet. På grunn av dette oppsummerer vi forslagene knyttet til forskriftens betegnelse på
høyeste nettnivå, nettselskapenes informasjonsplikt og endringer som følge av Elhub i en egen
oppsummeringsrapport.
Høringsfristen var 1. mars 2018, og det har kommet inn 84 høringsuttalelser. Felles høringssvar fra
flere instanser er her regnet som en uttalelse. Høringsuttalelsene er lagt ut på NVEs internettsider.2
Følgende høringsinstanser har hatt merknader:


Fjordkraft



Eidefoss



Forbrukerrådet



Lofotkraft og
Vesterålskraft

Nordlandsnett



Lyse Energisalg



Energi Norge



Elhub



Trønderenergi nett





DSB

KS Bedrift og
Distriksenergi



Privatperson



PELAGIA



Boligprodusentenes
Forening



Svein Roar Brunborg



ZERO



Nordkraft Nett



VKE



NTE Nett



Privatperson





NTNU -Institutt for
elkrafttekninkk

Gudbrandsdal Energi
Nett



Pöyry



Privatperson



Norges Hytteforbund



Privatperson



Eidsiva Nett



Forbrukerrådet,
Huseiernes
Landsforbund, Bellona,
Nelfo, EFO og
Boligprodusentenes
Forening





Miljøstiftelsen Bellona



VOKKS Nett



BKK Nett



Privatperson



SINTEF



EFO

1
2



Byggevareindustriens
Forening



EL og IT Forbundet



Alta Kraftlag

Lenke til høringsdokumentet
Lenge til nettsiden
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Privatperson



Agder Energi Nett



Fortum Charge&Drive,
Grønn Kontakt, Ionity
og BKK



Gartnerløkka Garasjeog gårdsromsameie



Solenergiklyngen og
Norsk Solenergiforening



Statnett



Hordaland
Fylkeskommune



Funkisgården Borettslag



Skagerak Nett



NBBL



Fredrikstad Energi
Marked



Nelfo



Forbrukertilsynet



Norsk Hyttelag



Klima- og
miljødepartementet



Norsk
Bioenergiforening



Norsk Gartnerforbund



Norsk Ved



Sunnfjord Energi



Epax Norge



Norsk Elbilforening



Kraftfylka



Drivkraft Norge



Enova



Lyse Elnett



Arca Nova



Norsk Eiendom og
Grønn Byggallianse



Sognekraft



Sjømat Norge



Hovedorganisasjonen
Virke



Norsk Fjernvarme



Statsbygg



Naturvernforbundet



SFE Nett



Hafslund Nett



Mørenett



WWF Verdens
Naturfond



Elvarme Norge



OBOS



Norsk Industri



NHO



Justisdepartementet



Fortum Oslo Varme



Rørentreprenørene
Norge



Norsk
Varmepumpeforening

Følgende høringsinstanser hadde ingen merknader:


Finansdepartementet



Utenriksdepartementet
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2 Endring i betegnelsen på høyeste
spenningsnivå
2.1 Høringsinstansenes syn
2.1.1 § 1-3. Definisjoner
Det er ikke kommet merknader på forslag om å endre betegnelsen på høyeste nettnivå fra sentralnett til
transmisjonsnett.

2.1.2 § 13-1. Prinsipper for utforming av punkttariffer bokstav h) og i), og
§ 14-3. Fellesmåling av sluttkunder
Det er ikke kommet merknader på forslag om å ny § 13-1 bokstav h).

2.1.3 § 13-5. Informasjonsplikt
Skagerak Kraft Nett støtter forslaget om at dagens brosjyrekrav fjernes og erstattes med at
informasjonen skal være tilgjengelig for kunde.
For øvrig har det ikke kommet merknader til de øvrige foreslåtte endringene i § 15-5 om
informasjonsplikt.

2.2 NVEs kommentarer
2.2.1 § 1-3. Definisjoner
Endringen vedtas som foreslått.
Endringen foreslås å tre i kraft fra 1.1.2019.

2.2.2 § 13-1. Prinsipper for utforming av punkttariffer bokstav h) og i), og
§ 14-3. Fellesmåling av sluttkunder
Endringen vedtas som foreslått.
Endringen foreslås å tre i kraft fra Elhubs oppstartsdato som er satt til 18. februar 2019.

2.2.3 § 13-5. Informasjonsplikt
Endringen vedtas som foreslått.
Endringen foreslås å tre i kraft fra 1.1.2019.
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3 Endelig forskriftstekst
§ 1-3 første ledd, definisjon av sentralnett, skal endres til:
Transmisjonsnett: Anlegg i overføringsnettet definert etter energiloven § 1-5.

§ 13-1 første ledd bokstav h) og ny i) skal lyde:
h) målte og stipulerte timeverdier i Elhub skal benyttes til avregning av tariffer
i) den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregning hver for seg.
§ 13-5 skal lyde:
Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er
nødvendig for at disse skal kunne beregne egne tariffer. Informasjonen skal gis innen rimelig tid før
nye tariffer trer i kraft.
Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.
Tariffer og vilkår skal samles skriftlig, og være lett tilgjengelig for nettkundene.
Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte
nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene.
Nettselskapene plikter å underrette Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer av
sine tariffer i rimelig tid før disse trer i kraft.
Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre overføringsvilkår, plikter
nettselskapet å informere kunden om at Norges vassdrags- og energidirektorat er kontrollmyndighet
etter bestemmelsen i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 § 9-2 og om bestemmelsen i § 18-1 i denne
forskrift.

§ 14-1 skal hete:
Utforming av tariffer for ordinære uttak i transmisjons- og regionalnett.

§ 14-3 skal lyde:
Nettselskapet skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling
og avregning etter § 13-1 bokstav i) gir urimelige merkostnader.

Betegnelsen sentralnett skal erstattes med betegnelsen transmisjonsnett i følgende bestemmelser:
§ 1-3 første ledd
§ 1-4 tredje ledd
§ 3-1 første ledd
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§ 4-4 første ledd
§ 4-5 første ledd
§ 4-6 første ledd
§ 4-7 første ledd
§ 5-1 annet ledd
§ 5-3 fjerde og femte ledd
§ 7-5 femte og sjette ledd
§ 7-7 første ledd
§ 8-7 annet ledd
§ 17-2 første ledd
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