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Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og
fakturering av nettjenester

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 11. mars 1999 med hj emmel i $ 7-1 i forskrift av 7.
desember 1990 nr. 959 om produksj on, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi
m.m. (forskrift til energiloven) med endringer, sist ved kgl. res. av 18. februar 1999.

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

$ I-1. Formal

Forskriften skal sikre at kraftleverandører gis tilgang til overføringsnettet og legge til rette
for at sluttbrukere på en enkel måte kan bytte kraftleverandør.

Reglene skal sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved
leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata.

Reglene stiller krav til at nettselskap som en nøytral aktør sørger for en effektiv
informasj onsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning slik at konkurransen i
kraftmarkedet blir mest mulig effektiv i samsvar med energilovens formål.

Reglene for fakturering av nettjenester har som form al a bevisstgir e husholdninger om sitt
str mforbru k.

$  1-2. Virkeomrade
Reglene i denne forskrift gjelder ved bytte av kraftleverandør, måling, avregning,

samordnet opptreden ved kraftomsetning, fakturering av nettjenester samt felles fakturering
av nettjenester og elektrisk energi.

Forskriften regulerer ikke privatrettslige rettigheter og plikter som er i overensstemmelse
med reglene i denne forskrift.

$ 1-3. Defi nisjoner
I denne forskrift forstås med:

a) anleggsadresse:
adressen til det stedet der anlegg med målepunkt befinner seg,

b) avregningsdata for regulerkraftbalanse :
sum per time av den enkelte balanseansvarliges timemålte verdier addert med den enkelte
balanseansvarliges volumandel av den justerte innmatingsprofil per time,

c) avregningssentralen:
omsetningskonsesj onær som i henhold til sin omsetningskonsesjon forestår avregning av
regulerkraft ,

d) balanseansvarlig:
omsetningskonsesj onær som avregnes for regulerkraft i nettselskapets kraftnett.
Sluttbrukere og nettselskaper som er ansvarlig i regulerkraftmarkedet er ogsa a regne som
balanseansvarlige.

e) EDIEL:
elektronisk kommunikasj on som bruker EDIFACT-form at og X.400 protokoll, og sendes
over X.25-nettet eller ISDN-nettet,

f) Elspotmarkedet:
Nord Pool ASAs marked hvor kontrakter for kjøp og salg av elektrisk energi handles på
timebasis for neste dag,

g) husholdning:
bruker av elektrisk energi i et målepunkt i fast bopel. Hytter og fritidsboliger regnes ikke
som fast bopel.
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h) innmating:
den totale mengde kraft som blir matet inn i et kraftnett,

i) innmatingsprofil:
kraftinnmatingen time for time,

j ) j ustert innmatingsprofil:
differansen mellom nettselskapets innmatingsprofil fratrukket nettap og uttak fra de
målepunkt som avregnes basert på timemålte verdier,

k) leveran dr:
balanseansvarlig som selger elektrisk energi til sluttbruker,

I) MSCONS (Metered service consumption report):
EDIEL-melding som benyttes ved oversendelse av avregningsdata fra nettselskap til
kraftleverandør og fra nettselskap til avregningssentralen for regulerkraft. MSCONS er
definert i en implementasj onsguide som kan fås hos Norges vassdrags- og
energidirektorat, eller via Internett: www.ediel.or s noroe

m) Malepunkt ID:
nettselskapets entydige identifikasj on av et målepunkt,

n) nettap:
det timevise tap av energi i et kraftnett,

o) nettselskap:
omsetningskonsesjonær som som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester.

p) nettjenester:
en eller flere av følgende:
l . overf ring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg
2. tariffering
3. måling, avregning og kundehåndtering
4 . tilsyn og sikkerhet
5. driftskoordinering
6. pålagte beredskapstiltak
7. pålagt kraftsystemplanlegging

q) PRODAT (Product data message):
EDIEL-melding som benyttes ved utveksling av data mellom nettselskap og leverandør
ved leverandørskifte mv. PRODAT er definert i en implementasjonsguide som kan fås hos
Norges vassdrags- og energidirektorat, eller via Internett : www.ediel.or /nor e

r) prosentfordeling:
en prosentvis fordeling av den j usterte innmatingsprofil på hver enkelt balanseansvarlig,

s) regulerkraftbalanse:
avviket mellom innmatet-/uttatt kraftvolum og kjp s-/salgsforplikte lser for hver
balanseansvarlig,

t) Regulerkraftmarkedet:
marked for å håndtere ubalanse i det norske kraftsystemet etter at Elspotmarkedet er
klarert,

u) saldooppgjør:
økonomisk oppgjør mellom balanseansvarlige i et kraftnett som retter opp avviket
mellom beregnet prosentfordeling av den j usterte innmatingsprofilen og virkelig uttak fra
målepunktene,

v) sluttbruker:
kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.

w) Systemstotte for EDIEL:
omsetningskonsesjonær som i henhold til sin omsetningskonsesjon forestår drift og
vedlikehold av og veiledning om EDIEL-meldinger som inngår i denne forskrift.
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Kapittel 2: Leverandørskifte, opphør av kraftleveranse, mv.

§ 2-1. Gj ennomf øring av leverandørskifte og leveringsstart

Sluttbruker har rett til abytte kraftleverandør.
Leverandørskifte og leveringsstart skal foregå på mandag. Leveringsperioden til

kontrakter om leveranse til sluttbruker skal tilpasses dette.
Det skal foreligge en skriftlig kraftleveringskontrakt mellom leverandør og sluttbruker før

meddelelse om leverandørskifte sendes.
Nettselskap plikter agjennomfore leverandørskifte når meddelelse i henhold til §2-2 er

mottatt av nettselskap.

$ 2-2. M eddelelse om leverandørskifte

Leverandør som skal ta over leveransen skal sende en meddelelse om leverandørskifte til
nettselskap.

Meddelelse skal være mottatt av nettselskap senest mandag tre uker før leverandørskiftet.
Meddelelse skal inneholde:

a) Målepunkt ID, eventuelt målernummer,
b) leveringsstart,
c) sluttbrukers navn, postadresse, anleggsadresse og
d) fakturaadresse, dersom fakturaadresse er forskjellig fra sluttbrukers postadresse.

$ 2-3. Bekreft else av leverandørskifte til leverandør som tar over leveransen

Nettselskap skal senest en uke før leverandørskifte sende bekreftelse om leverandørskifte
til leverandør som tar over leveransen.

Bekreftelse skal inneholde:
a) Målepunkt ID,
b) malernummer
c) leveringsstart
d) anleggets forventede årsvolum
e) måler-/avregningskonstant
f) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger)
g) antall siffer i målerens tellerverk
h) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg)
i) sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse
j ) fakturaadresse, dersom fakturaadresse er forskjellig fra sluttbrukers postadresse
k) opplysning om husholdning er pliktig til abetale merverdiavgift.

Dersom målepunktet ikke timemåles, skal bekreftelsen også inneholde:
1) dato for første periodiske avlesning
m) avlesningsfrekvens.

$ 2-4. Bekreft else av leverandørskifte til leverandør som avslutter leveransen

Nettselskap skal senest en uke før leverandørskifte sende bekreftelse om leverandørskifte
til leverandør som avslutter leveransen.

Bekreftelse skal inneholde:
a) Målepunkt ID,
b) sluttbrukers navn og postadresse
c) sluttdato for leveranse.
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$ 2-5. Opphor av kraf tleveranse

Leverandør skal sende melding til nettselskap om opphør av kraftleveranse, i de tilfeller
opphøret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om opphør skal sendes senest mandag tre
uker for kraftleveranse opphorer.

Melding skal inneholde:
a) Målepunkt ID,
b) sluttbrukers navn og postadresse, og
c) dato for kontraktsopphør.

$ 2-6. Elektronisk utveksling av data

Meddelelse og bekreftelse av leverandørskifte samt melding om opphør av kraftleveranse
i henhold til $$ 2-2 til 2-5 skal oversendes ved hj elp av EDIEL-meldingen PRODAT.

Kapittel 3: Måleverdier

$ 3-1. A nsvar f or måleverdier

Nettselskap er ansvarlig for alle måleverdier fra de målepunkter som finnes i hans nett.

$ 3-2. A vlesning av målep unkt

Nettselskap har ansvar for at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.
Alle målepunkter skal avleses minimum en gang i kalenderåret og refereres til mandag.

Ved hyppigere avlesning skal også disse avlesninger refereres til mandag.
Målepunkt tilhørende husholdning med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8000

kWh, skal avleses hver tredj e, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodisk
avlesning skal refereres til mandager. Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet
like. Første periodiske avlesning skal foretas første mandag etter årsskiftet.

Målepunkt skal avleses ved leverandørskifter og ved opphør av kraftleveranse.
Målepunkt med forventet årlig energiuttak eller energiinnmating større enn 400 000 kWh

skal avleses hver time (timemåling).

$ 3-3. Nettselskapets og sluttbrukers adgang til timemåling

Sluttbruker kan kreve timemåling.
Nettselskap kan timemåle i alle tilfeller.

$ 3-4. St ip ulering av målestand og timeverdier

Dersom innhenting av målerstand i henhold til § 3-2 medfører urimelig kostnad eller
ulempe for nettselskap kan målerstand stipuleres.

Når nettselskapet ikke kan innhente timeverdier i henhold til $$ 3-2 femte ledd og 3-3
skal måleverdier stipuleres basert på foregående ukes verdier.

§  3-5. Dekning av kostnader ved timemåling

Ved timemåling av energiuttak i henhold til $ 3-2 femte ledd skal kostnadene dekkes av
nettselskapet.

Ved timemåling av energiinnmating i henhold til § 3-2 femte ledd skal kostnadene dekkes
av den som forestår energiinnmating.

Dersom sluttbruker krever timemåling i medhold av § 3-3 første ledd kan nettselskapet
kreve at sluttbruker dekker merkostnadene forbundet med dette.

Dersom nettselskapet timemåler i henhold til $ 3-3 annet ledd, skal nettselskapet dekke
merkostnadene forbundet med dette.
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§  3-6. Oversendelse av måledata

Nettselskapet skal, innen fire uker etter avlesning eller stipulering i henhold til §§ 3-2
annet, tredje, fj erde og femte ledd og 3-4, oversende måledata til leverandør som leverer kraft
i målepunktet. Ved leverandørskifte skal måledata sendes både til leverandør som tar over
leveransen og til leverandør som avslutter leveransen.

Oversendelse skal inneholde:
a) Målepunkt ID,
b) maler ummer
c) forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden
d) målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden
e) angivelse om avregningsdata er målte eller stipulerte
f) avregningsperiodens start- og sluttdato

Oversendelse av data i henhold til denne paragraf skal skje ved hjelp av EDIEL-
meldingen MSCONS.

$ 3- 7. Oversendelse av timeverdier til leverandører

Nettselskapet skal, innen tre virkedager etter avregningsukens slutt, oversende leverandør
det timevise uttaket i kWh/h for foregående uke for hvert enkelt målepunkt som leverandøren
avregnes for i henhold til $$ 3-2 femte ledd og 3-3.

Det timevise uttaket skal oversendes ved hjelp av EDIEL-meldingen MSCONS.

$  3-8. Kvalitetssikring

Nettselskapet skal kvalitetssikre håndteringen av måleverdiene i sitt nett.
Kvalitetssikringen skal omfatte måleverdien fra den fremkommer i målepunktet til
måleverdien er oversendt leverandør, sluttbruker og avregningssentralen for regulerkraft.

Ved brudd på kommunikasjonen med timemåler til sluttbruker skal måledata for
foregående uke benyttes som stipulerte verdier i henhold til § 3-4. Feilen som oppstår skal
gjores opp k onomisk mellom nettselskap og leverandr den forste uken etter at
kommunikasjonen med måleren er gjenopprettet.

Kapittel 4: Regulerkraftavregning

$ 4-1. Beregn ing av regulerkraft balanse

Avregningssentralen for regulerkraft skal beregne regulerkraftbalanse for hver
balanseansvarlig.

Regulerkraftbalanse skal beregnes på grunnlag av avregningsdata fra nettselskaper,
kj ops-/ salgsforpliktelser i Elspotmarkedet og kjops-/ salgsforpliktelser utenfor
Elspotmarkedet.

Regulerkraftbalansen skal beregnes for hver time og angis i MWh/h med en desimal.
Regulerkraftbalansen skal beregnes for hvert prisområde i Regulerkraftmarkedet.

$  4-2. Betalingsf orpliktelser og tilgodehavender i Regulerkraft markedet

Avregningssentralen for regulerkraft skal beregne betalingsforpliktelser eller
tilgodehavender for hver enkelt balanseansvarlig på bakgrunn av hver enkelt
balanseansvarliges regulerkraftbalanse. Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal
baseres på prisene i Regulerkraftmarkedet.

Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 9 virkedager etter avregningsukens
slutt gjøres kjent for hver enkelt balanseansvarlig.
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$ 4-3. Nettselskapets beregning av avregningsdata f or regulerkraf tbalanse

Nettselskapet skal beregne avregningsdata for regulerkraftbalanse for hver
balanseansvarlig.

Nettselskapet har ansvar for at det totale uttaket til og innmatingen fra tilgrensende
kraftnett, avregnet uttak/innmating for de enkelte balanseansvarlige i sitt nett og summen av
avregnet nettap til enhver tid er i balanse. Dette skal fremgå ved rapportering av
avregningsdata til avregningssentralen for regulerkr aft.

$ 4-4. Nettselskapets oversendelse av avregningsdata

Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett oversende avregningsdata for
regulerkraftbalanse til avregningssentralen for regulerkraft.

Nettselskapet skal oversende den enkelte balanseansvarlig hans avregningsdata for
regulerkraftbalanse.

A vregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes innen tre virkedager etter
avregningsukens slutt. A vregningsdata for regulerkraftbalanse skal angis i MWh/h med en
desimal.

A vregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes ved hj elp av EDIEL-meldingen
MSCONS.

$ 4-5. Kjops- og salgsf orp likte/ser i Elsp otmarkedet

Nord Pool ASA skal oversende avregningssentralen for regulerkraft oversikt over den
enkelte balanseansvarliges kjøps- og salgsforpliktelser i Elspotmarkedet. Kjøps- og
salgsforpliktelser skal angis i MWh/h med en desimal.

Kj øps- og salgsforpliktelser skal oversendes innen tre dager etter avregningsukens slutt.
Kjøps- og salgsforpliktelser skal oversendes ved hjelp av EDIEL.

$ 4-6. Kjops- og salgsf orplikte/ser utenf or Elsp otmarkedet

Balanseansvarlig skal oversende avregningssentralen for regulerkraft oversikt over sine
kjøps- og salgsforpliktelser utenfor Elspotmarkedet. Kjøps- og salgsforpliktelser skal angis i
MWh/h med en desimal.

Kjøps- og salgsforpliktelser skal oversendes senest tre dager etter avregningsukens slutt.
Kjøps- og salgsforpliktelser skal oversendes ved hjelp av EDIEL-meldingen MSCONS.

$ 4-7. A vtale om regulerkraft avregning

Avregningssentralen for regulerkraft og hvert enkelt nettselskap skal regulere forhold i
forbindelse med avregning av regulerkraft i egen avtale.

Avregningssentralen for regulerkraft og hver enkelt balanseansvarlig skal regulere
forhold i forbindelse med avregning av regulerkraft i egen avtale.

Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av partene i
markedet. Avregningssentralen for regulerkraft skal legge frem avtalen for Norges vassdrags-
og energidirektorat til gjennomsyn.

$ 4-8. Geby r

Avregningssentralen for regulerkraft kan ta gebyr av nettselskap og balanseansvarlig for
drift og avregning av regulerkraftmarkedet

Systemstøtte for EDIEL kan ta gebyr av nettselskap og balanseansvarlig for drift og
vedlikehold av og veiledning om EDIEL-meldinger som inngår i denne forskrift.

Gebyret skal dekke kostnader ved effektiv drift.
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Kapittel 5: Avregning basert på nettselskapets innmatingsprofil

$ 5-1. Bruk av j ustert innmatingsp rofi l

Målepunkter som ikke timemåles skal avregnes basert på justert innmatingsprofil.

$ 5-2. Felles j ustert in nmatingsp rofi l

Tilgrensende kraftnett kan samarbeide om rapportering av avregningsdata til
avregningssentralen. Det kan benyttes en felles justert innmatingsprofil.

$ 5-3. Beregn in g av nettap

Ved beregning av timevis nettap for beregning av justert innmatingsprofil, skal det
benyttes en tapsprofil som er representativ for nettet.

$ 5-4. Beregnin g av kraf tuttak p å balanseansvarlig

Nettselskapet skal beregne en prosentvis fordeling av forventet årlig kraftuttak per ikke-
timemålt målepunkt. Nettselskapet skal, på bakgrunn av prosentvis fordeling per målepunkt
og justert innmatingsprofil, beregne ikke-timemålt kraftuttak for hver enkelt balanseansvarlig
i henhold til $4-3.

$ 5-5.  Oversendelse av avregningsdata basert p å j ustert innmatingsp rofi l

Nettselskapet skal innen tre virkedager etter avregningsukens slutt oversende
balanseansvarlig det timevise uttaket som er beregnet ved bruk av jusfert innmatingsprofil.
Timevis uttak skal angis i kWh/h uten desimaler.

Uttaksdata skal oversendes ved hjelp av EDIEL-meldingen MSCONS.

§ 5-6. Oversendelse av inf ormasj on om f orventet uttak p er målep unkt

Nettselskapet skal minimum hvert kvartal informere hver enkelt balanseansvarlig om
forventet årlig uttak for hvert målepunkt i balanseansvarliges portefølje som inngår i
beregningsgrunnlaget for prosentfordelingen (portef lj estatus). Informasj onen skal
oversendes balanseansvarlig innen to uker etter kvartalsskifte.

Forventede uttak for hvert målepunkt skal oppgis i kWh og oversendes ved hjelp av
EDIEL-meldingen MSCONS.

$ 5- 7.  Saldooppgj or

Når avregning baseres på justert innmatingsprofil skal nettselskapet gjennomføre
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 gjøre balanseansvarlige kjent med sine betalingsforpliktelser og

tilgodehavender innen seks uker etter årsskifte.
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Kapittel 6: Fakturering av nettjenester for husholdninger

$  6-1. Fakturering av husholdninger på bakgrunn av virkeligf orbruk

Nettselskap har ansvar for at fakturering av nettjenester for husholdninger foregår i
henhold til regler i denne forskrift.

Husholdning med forventet årlig strømforbruk større enn 8000 kWh skal faktureres
minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning, j fr. $3-2 tredje ledd.
Faktureringsperiodene skal være av tilnærmet lik varighet.

Dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for
nettselskapet kan det faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk. Det skal opplyses på
fakturaen at forbruket er stipulert .

Etter avtale med husholdning kan det faktureres a konto mellom avlesningene.
Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom husholdningens betalingsdyktighet gjør det

nødvendig eller forventet årlig strømforbruk er mindre enn 8000 kWh.

$ 6-2. Kr av til utforming av f aktura 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.
Ved felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi skal det fremgå hvem som er

selger av nettjenester og hvem som er leverandør.
Fakturaen skal inneholde informasjon om hvor husholdning kan få enøk-rådgivning, samt

telefonnummer til gratis enøk-telefon.
Fakturaen skal inneholde informasjon om hvilket målepunktnummer (Målepunkt ID) som

skal benyttes ved leverandørskifter.

Kapittel 7: Informasjon, gebyrer og bortsett ing av tjenester

$ 7-1. Nettselskaps inf ormasj on

Nettselskapet skal opptre og informere om leverandører på en nøytral og objektiv måte.
Nettselskapet skal sikre at informasjon som blir overgitt tredjepart ikke kan utnyttes på en

slik måte at leverandører gis konkurransefortrinn.
Nettselskapet skal på forespørsel oppgi den justerte innmatingsprofilen for siste

kalenderår.
Nettselskapet skal på forespørsel oppgi hvilke leverandører som er balanseansvarlige i

nettselskapets kraftnett.

$ 7-2.  Geby rer

Nettselskapet skal for tj enester beskrevet i disse forskrifter ikke kreve gebyrer eller
betaling ut over vanlig overføringstariff.

$  7-3.  Bortsetting av tjenester

Nettselskap kan overlate til tredjepart autfr e tj enester beskrevet i denne forskrift.
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Kapittel 8: Øvrige bestemmelser

§ 8-1. Pålegg
Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendig for

gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og
energidirektorat i medhold av energiloven.

$  8-2. Dispensasj on
Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift

og vilkår satt i konsesj oner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av
energiloven.

$ 8-3. Klage
Vedtak fattet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til departementet.

Klagen stiles til departementet, og sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat til
forberedende klagebehandling.

$  8-4. Ikrafttr eden
Denne forskriften trer i kraft 1. april 1999.
§§ 6-1, 6-2 og 3-2 tredje ledd trer i kraft 5. juli 1999.

$  8-5. Overgangsbestemmelser
Inntil 1. september 1999 kan e-post eller telefaks benyttes for oversendelse i henhold til

$$ 2-6, 3-6 tredje ledd og 5-6 annet ledd.
Inntil 1. mars 2000 kan nettselskap oppdatere konto i henhold til § 5- 7 annet ledd ved å

verdsette avvik mellom målt kraftvolum for hvert målepunkt balanseansvarlig leverer til, og
balanseansvarliges andel av avregnet kraftvolum basert på justert innmatingsprofil. Avlesning
ved årsskiftet skal i så fall legges til grunn. Balanseansvarliges andel av avregnet kraftvolum
skal oppdateres hver gang det skjer et leverandørskifte i nettselskapets nett.

Inntil 1. mars 2000 kan nettselskap i henhold til § 5- 7 fjerde ledd gjøre balanseansvarlige
kjent med sine betalingsforpliktelser og tilgodehavender innen 8 uker etter måleravlesning
ved årsskifte.

Inntil 1.j anuar 2000 kan første periodiske avlesning i henhold til §3-2 tredje ledd foretas
5. juli 1999.

Inntil 1. j anuar 2000 plikter ikke oversendelse i henhold til §3-6 å inneholde forbrukt
volum i målepunktet i avregningsperioden (punkt c).
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