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Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av
nettjenester

Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester er gitt
med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi m.m. § 4-4 b, gitt i medhold av lov av 29. juni 1990 nr 50
(energiloven).

Ved uenighet om vilkår eller tvist om forhold vedrørende disse retningslinjer, treffes
avgjørelse av Norges vassdrags- og energiverk.

Bestemmelsene i energiloven §§ 7-3 og 7-5 gjelder ved overtredelse av disse retningslinjene.

1 Definisjoner

I disse retningslinjer menes med:
a) netteier, et selskap med omsetningskonsesjon som eier kraftnett. Statnett SF vil i disse

retningslinjene være å oppfatte som netteier for alle anlegg som til enhver tid inngår i
sentralnettsordningen. Ved fellesnett er i disse retningslinjene operatøren å regne som
netteier.

b) leverandor, et selskap som avregnes for regulerkraft i netteiers kraftnett (de
bestemmelser som gjelder for leverandør gjelder også for de sluttbrukere som selv er
ansvarlig i regulerkraftmarkedet)

c) sluttbruker, kjøper av kraft som ikke selger denne videre
d) avregning, økonomisk oppgjør basert på sammenstilling av forhåndsberegnede/anmeldte

og målte verdier
e) avregningssentral for regulerkraft, en sentral institusjon som forestår avregning av

regulerkraft
f) innmating, den totale mengde kraft som blir matet inn i et kraftnett
g) innmatingsprofil, fremstilling av kraftinnmatingen time for time
h) nettap, det timesvise tap av energi i et kraftnett
i) justert innmatingsprofil, differansen mellom netteiers innmatingsprofil fratrukket nettap,

og uttak fra de målepunkt som avregnes basert på timesmålte verdier.
j) prosentfordeling, en prosentvis fordeling av den justerte innmatingsprofil fordelt på hver

enkelt leverandør
k) saldooppgjør, økonomisk oppgjør mellom leverandørene i et kraftnett som retter opp

avviket mellom beregnet prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen, og virkelig
uttak fra målepunktene

1) EDIEL, elektronisk kommunikasjon som bruker EDIFACT format og X.400/X.435
protokoll, som sendes over ett av de tre nettene: X.25, ISDN eller TCP/IP

m) husholdningskunde, sluttbruker som bruker kraft til fast bopel (ikke hytter eller
fritidsboliger)
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2 Netteiers og leverandørenes grunnlag for avregning av
regulerkraft

Netteier er ansvarlig for alle måleverdier fra de målepunkt som finnes i hans nett.

Netteier skal oversende sum per time av timesmålte verdier og andelen av den justerte
innmatingsprofilen som avregningsdata til avregningssentralen for regulerkraft på vegne av de
enkelte leverandørene som blir avregnet kraft i netteiers kraftnett. A vregningsdata skal innen
31.12.97 oversendes ved hjelp av EDIEL-meldingen MSCONS beskrevet i
implementasjonsguiden. Implementasjonsguiden kan fåes ved henvendelse til Nord Pool
ASA, eller via Internett på adressen ftp://ftp.eunet.no/ediel/guider/. Bruker: ediel, Passord:
ediel.

Netteier skal benytte timesmålte verdier, eller beregnede timesverdier basert på netteiers
justerte innmatingsprofil, i grunnlaget for avregningen mot avregningssentralen for
re gulerkraft.

Netteier skal til enhver tid sørge for at det er samsvar mellom det totale uttaket til - eller
innmatingen fra - tilgrensende kraftnett sett i forhold til summen av avregnet nettap og
avregnet uttak eller innmating for de enkelte leverandørene i sitt nett. Dette legges til grunn i
rapporteringen av avregningsdata til avregningssentralen for regulerkraft.

Leverandører av kraft skal anmelde sine kjøps- og salgsforpliktelser i elspotmarkedet til Nord
Pool  ASA.  Nord Pool ASA er ansvarlig for avideresende disse anmeldingsdata til
avregningssentralen for regulerkraft, slik at leverandørene kan bli avregnet i
regulerkraftmarkedet. I tillegg skal leverandørene opplyse avregningssentralen for
regulerkraft om kjøps og salgsforpliktelser i markeder utenfor elspotmarkedet.

Avregningssentralen for regulerkraft skal avregne hver enkelt leverandør på bakgrunn av
avregningsdata fra netteierne samt leverandørens anmeldinger og leverandørens kontrakter
om kjøp og salg av kraft.

En egen avtale mellom avregningssentralen for regulerkraft og den enkelte netteier skal
regulere forhold i forbindelse med avregning av regulerkraft. Netteier har anledning til å
overlate rapporteringen av avregningsgrunnlaget til en annen part gjennom avtale som må
godkjennes av avregningssentralen for regulerkraft.

3 Avregning basert på netteiers innmatingsprofil

For målepunkt med forventet årlig energiuttak mindre enn 500 000 kWh, kan det benyttes en
justert innmatingsprofil i avregningen av regulerkraft. Fra 1. januar 1999 kan det benyttes en
justert innmatingsprofil i avregningen av målepunkter med et forventet energiuttak mindre
enn 400 000 kWh.

Det timesvise nettapet - som brukes ved beregning av justert innmatingsprofil - skal beregnes
på bakgrunn av erfaringsdata. Ved beregning av nettapet skal en benytte en tapsprofil som er
karakteristisk for vedkommende nett.
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Hvis flere netteiere samarbeider om rapportering av avregningsdata til avregningssentralen for
regulerkraft, eller netteier har overlatt rapporteringen til en annen part, kan det benyttes en
felles justert innmatingsprofil, dersom profilen gjelder tilgrensende kraftnett.

Netteier skal på bakgrunn av den enkelte leverandørs ikke-timesmålte målepunkter, beregne
en prosentvis fordeling av kraftuttaket fordelt på hver enkelt leverandør. Prosentfordelingen
skal ta utgangspunkt i forventet ikke-timesmålt forbruk i avregningsperioden. Hver gang
fordelingen oppdateres, skal netteier informere de enkelte leverandørene om endringer i
porteføljen av profilavregnede målepunkter. Forventet årsforbruk til leverandørens nye
målepunkter i nettområdet skal oppgis. Minimum hvert kvartal skal netteier informere de
enkelte leverandørene om det forventede uttaket per målepunkt som inngår i
beregningsgrunnlaget for den prosentvise fordelingen.

Den prosentvise fordelingen skal oppdateres tilpasset avregningsperioden til
avregningssentralen for regulerkraft.

Netteier skal benytte den justerte innmatingsprofilen sammen med den prosentvise
fordelingen av uttaket for beregne den enkelte leverandørs avregningsgrunnlag for
regulerkraften (se pkt 2). Netteier skal senest to virkedager etter avregningsuken oppgi det
timesvise uttaket som er beregnet ved bruk av den justerte innmatingsprofilen til
leverandørene. Uttaksdata skal oppgis i kWh/hi EDIEL meldingen MSCONS beskrevet i
implementasjonsguiden. Implementasjonsguiden kan fåes ved henvendelse til Nord Pool
ASA, eller via Internett på adressen ftp://ftp.eunet.no/ediel/guider/. Bruker: ediel, Passord:
ediel.

3. 1 Saldooppgjør mellom leverandører
Ved avlesning av profilavregnede kunder, identifiseres et avvik mellom volumet i de
avregningsdata netteier har rapportert til avregningssentralen for regulerkraft og det målte
volumet. For agodtgjore dette avviket skal netteier gjennomføre et saldooppgjør, der de
leverandørene som har blitt avregnet for mer enn de har levert blir godtgjort i henhold til
prisen på elspotmarkedet hos Nord Pool ASA. De som har blitt avregnet for lite blir
tilsvarende belastet i henhold til samme prisen. Det avvikende volum skal verdsettes etter
områdeprisen veid med den justerte innmatingsprofilen i kalenderåret. Det avvikende volumet
kan også verdsettes etter områdeprisen veid med den justerte innmatingsprofilen i perioden
mellom måleravlesningene.

Saldooppgjøret skal gjennomføres minimum en gang i året, og da ved årsskiftet. Netteier skal
ha gjort leverandørene kjent med sine betalingsforpliktelser og tilgodehavende innen 8 uker
etter målerav lesningen ved årsskiftet.

Saldooppgjøret kan også gjennomføres slik som beskrevet i EFI rapporten EFI TR A4508.
Saldooppgjøret for år 2000 skal gjennomføres etter metoden beskrevet i denne rapporten.
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4 Timesmåling

Målepunkt med forventet årlig energiuttak større enn 500 000 kWh skal avregnes basert på
målte timesverdier. Etter 1. januar 1999 skal alle målepunkt med forventet årlig energiuttak
større enn 400 000 kWh avregnes basert på målte timesverdier.

En sluttbruker kan kreve bli avregnet basert på målte timesverdier. Hvis forventet årlig
energiuttak er mindre enn grensene angitt i avsnittet over, må sluttbruker i så fall selv dekke
merkostnadene forbundet med timesmålingene.

Ønsker netteier at enkelte målepunkter skal avregnes basert på målte timesverdier, kan
netteier kreve dette. Netteier må i så fall selv dekke kostnadene med timesmålingene.

En netteier skal senest innen to virkedager etter avregningsukens slutt oppgi det timesvise
uttaket i kWh/h for foregående uke fra de enkelte målepunkt som avregnes basert på
timesmålte verdier, til den leverandøren som leverer kraft til målepunktet.

Netteier skal samtidig oppgi det totale timesvise uttaket - altså summen av profilavregnet og
timesmålt uttak- i MWh/h med en desimal summert per leverandør til den aktuelle
leverandør. Dataene skal innen 31.12.97 oversendes ved hjelp av EDIEL-meldingen
MSCONS beskrevet i implementasjonsguiden. Implementasjonsguiden kan fåes ved
henvendelse til Nord Pool ASA, eller via Internett på adressen ftp://ftp.eunet.no/ediel/guider/.
Bruker: ediel, Passord: ediel.

5 Frist for leverandørskifte, gebyrer og informasjonsplikt

Netteier kan kreve at meddelelse om skifte av leverandør er mottatt senest 3 uker før skifte
skal skje. Meddelelsen kan sendes via post, faks eller elektronisk post. Meddelelsen må være
bekreftet av ny leverandør. Meddelelsen skal inneholde følgende data:

• Målernummer
• Leveringsstart
• Sluttbrukers navn og adresse

Netteier skal bekrefte leverandørskifte overfor leverandøren senest I uke før leverandørskifte
finner sted. Bekreftelsen skal inneholde følgende data:

• Målernummer
• Anleggsnummer
• Leveringsstart
• Sluttbrukers forventede årsvolum
• Målerkonstant
• A vregningsmetode ( avregnet basert på justert innmatingsprofil eller timesmålinger)
• Antall siffer i målerstanden
• Prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg)
• Sluttbrukers navn og adresse
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• MV A pliktig anlegg
• Pliktig betale elektrisitetsavgift.

Etter at levering har startet skal netteier innen 3 uker sende den målerstand som ble avlest ved
leverandørskiftet, både til leverandøren som tok over leveransen og til leverandøren som
avsluttet leveransen. Til den nye leverandøren sendes også antatt årsforbruk som legges til
grunn ved fordeling av justert innmatingsprofil (se pkt 3).

En netteier skal legge forholdene til rette for at en sluttbruker kan skifte leverandør på
mandager.

Leverandører av kraft skal utforme sine kontrakter om leveranse til sluttbrukere slik at disse
er tilpasset de tidspunkt leverandørskifte kan skje.

En netteier skal ikke for tjenester beskrevet i disse retningslinjene ta gebyrer, eller betaling ut
over vanlig overføringstariff fra sluttbruker som skifter leverandør.

Netteier skal på forespørsel fra sluttbrukere i nettet oppgi hvilke leverandører som blir
avregnet i netteiers kraftnett.

Netteier skal på forespørsel fra sluttbrukere i nettet og selskap med omsetningskonsesjon
oppgi den justerte innmatingsprofilen for siste kalenderår.

Netteier må informere brukerne av nettet på en nøytral og objektiv måte. Netteiers oppgaver
og plikter, i henhold til tildelte omsetningskonsesjon og energilovforskriftene, må ikke
knyttes opp mot valg av kraftleverandør.

6 Fakturering av nettjenester

Kravene i punkt 6.1 vil gjelde for netteier fra 0 1.01.1999 ved fakturering av nettjenester og
eventuell fakturering av elektrisk energi. Vedlagt er et eksempel på en faktura som oppfyller
kravene i disse retningslinjene. Den bør bli brukt som et eksempel.

1. Husholdningskunder med årlig strømforbruk høyere enn 8000 kWh skal fra 1. januar 1999
faktureres på bakgrunn av virkelig forbruk, med mindre kundenes betalingsdyktighet gjør
forhåndsbetaling nødvendig.

2. Netteier skal være ansvarlig for fakturering av nettjenester for kundene beskrevet i punkt
1. Dersom netteier får en annen part til å utføre faktureringen, skal denne parten være
nøytral i forhold til kraftleverandører.

3. Målepunkter med årlig strømforbruk høyere enn 8000 kWh tilhørende
husholdningskunder som er tilknyttet nettet, skal avleses minimum 4 ganger i
kalenderåret. Avlesningene skal refereres første mandagen etter kvartalsskiftene. Ved
avlesning oftere enn fire ganger i året skal avlesningene legges til mandager.
A vregningsperiodene skal være av tilnærmet lik varighet. Faktura skal utsendes innen 4
uker etter avlesning.
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4. Dersom netteier fakturerer kraftsalget for en leverandør, må leverandøren gjøre kundenes
kraftpris for perioden tilgjengelig fire dager etter avlesning.

5. Fakturaens forside skal inneholde (se vedlegg):

•

•

•

•

En grafisk sammenligning av forbruk over samme periode i år med samme periode i
fjor. Forbruket skal være temperaturkorrigert og korrigert for forskjellige måleperioder
for å gjøre det sammenlignbart.
Skille mellom kostnad på overføringstjenester og kostnad på elektrisk energi ved
felles fakturering.
Summen av kostnader på overføringstjenester og kostnader på elektrisk energi ved
felles fakturering. Det skal fremgå hvem som er netteier og hvem som er
kraftleverandør, også når det er samme selskap.
Det skal fremgå hvilken periode regningen gjelder for .

6. Baksiden av fakturaen ( evt. annet ark) skal vise adskilt tallgrunnlag for pris på
overf øringstjenester og pris på elektrisk energi ved felles fakturering, og skal inneholde:

•

•
•
•

•
•

•

Målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden, og eventuell
målekonstant.
Forbruk i perioden, samt startdato og sluttdato for perioden .
Priser, samt beregning av fastbeløp nettleie .
Det skal av tallgrunnlaget fremgå den totale kostnaden for nettjenester og den totale
kostnaden for elektrisk energi, samt den total kostnad for både nettjenester og elektrisk
energi. Disse tallene (3 stk) skal korrespondere med tallene på forsiden av fakturaen.
Eventuelt spesifisering av moms og elavgift.
Det må være tilstrekkelig informasjon til at målepunktet kan identifiseres entydig-
med en entydig tilknytning til sluttbruker.
To tekstfelt som angitt i vedlagte eksempler .

7. Ved en felles fakturering av overf øringstjenester og elektrisk energi skal disse
retningslinjer følges. Når kun overføringstjenester blir fakturert vil elementer/beregninger
knyttet til kraftkjøp utgå.

8. Fakturaen skal være oversiktlig og skal utarbeides på en slik måte at den er lett å forstå for
forbrukerene.

9. Fakturaen skal for øvrig oppfylle kravene gitt av Konkurransetilsynet i Prisforskriftene.

10. En faktura som er utarbeidet etter disse retningslinjene og som skal brukes ovenfor
husholdningskunder i netteiers forsyningsområde, skal sendes til NVE innen 1. oktober
1998.
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7 Kvalitetssikring av måleverdier

Det forutsettes at netteier oppretter rutiner for å kvalitetssikre handteringen av måleverdiene i
sitt nett. NVE stiller krav til opprettelse av sikringsrutiner fra og med måleterminal til
avregningssystem.

Ved brudd på kommunikasjon med timesmåler til sluttbruker skal måledata for foregående
uke benyttes som stipulerte verdier. Feilen som oppstår skal gjøres opp økonomisk mellom
netteier og leverandør den første avregningsperioden etter at kommunikasjonen med måleren
er gjenopprettet.
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