
































































Til S$2-6 Melding om leverandørskifte til leverandør som avslutter

leveransen

Gj eldende $ 2-4 blir ny $ 2-6. Begrepet "bekreftelse" endres til "melding".

Til $ 2-7 0 pphor av kraft leveranse

Gj eldende  $  2-5 blir ny  $  2-7 med den endringen at fristen for kraftleverandør til a
sende melding om opphør av kraftleveranse er endret fra tre til to uker.

Det vises til kapittel 2.3 for nærmere redegjørelse om bakgrunnen for endringen i

denne bestemmelsen.

Til S 2-8 Elektro nisk informasjonsutveksling

Erstatter gieldende $ 2-6.
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Til § 4-9. Elektronisk informasjonsutveksling

Ny bestemmelse om at a lle meldinger som skal sendes etter kapittel 4 skal oversendes

ved hj e lp av Ediel-meldingen M SCON S.

Det vises til kapittel 2. 1.5 for nærmere redegjørelse om bakgrunnen for denne

bestemm elsen.
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3. 7 Kapittel 7. Nøytralitet, informasjon, gebyrer og
bortsett ing av tjenester

Overskriften på kapittelet foreslås endret til  "Nøy tralitet, inf ormasj on, gebyrer og

bortsetting av tj enester".  Bakgrunnen for dette ligger i utvidelsen av $ 7-1, i l at
denne i sterkere grad enn tidligere dreier seg om nøytralitetsspørsmål.

Til S7-1. Nettselska pets nøyt ralitet og informasjonsplikt

Gjeldende tredj e og fjerde ledd er slått sammen til nytt fjerde ledd.

$ 7-1 skal lyde:

$ 7-1.  Nettselskap ets nøy tralitet og inf ormasj onsp likt

Nettselskap et skal i enhver sammenheng opp tre noy tralt overfor

kraft leverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder:

a) Inf ormasj on om leverandører og kraft markedet,

b) håndtering av leverandørskifter,

c) ny etablering av abonnement,
d) oversendelse av måledata,

e) valg av f aktureringsrutiner,

f) avregnings- og f aktureringspli kt.

Nettselskap et skal håndtere inf ormasj on p å en måte som gjør at
enkeltleverandører ikke kan gis konkurransef ortrinn ..

Nettselskapet skal inf ormere sluttbrukere om relevantef orhold kny ttet til

leverandørskifte, måling og avregning.

Nettselskap et skal p å f oresp ørsel oppgi den j us terte innmatingsprofi len f or

siste kalenderår og hvilke leverandører som er balanseansvarlige i nettselskap ets
kraft nett ..

Det vises til kapittel 2.11 for nærmere redegjørelse om bakgrunnen for forslaget.
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4. Forslag til forskriftstekst
Forskrift om endring av forskrift om måling, avregning og samordnet
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat xx.xx.200 I med hj emmel i forskrift 7.
desember 1990 nr. 959 om produksj on, omforming, overføring, omsetning og fordeling av
energi m.m. $ 7- 1.

I.
I forskrift 11. mars 1999 nr . 30 1 om måling, avregning og samordnet
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende
endringer:

$ 1-3 skal lyde:
§  1-3. Defi nisj oner

I denne forskrift forstås med:
Anleggsadresse: adressen til det stedet der anlegg med målepunkt befinner

seg.
APERAK (App lication error and acknowledgement message) : Ediel-melding

som beny ttes f or å bekr eft e at meldinger er mottatt og at innholdet i
meldingen er f orstått av mottagende app likasj on. AP ERAK håndterer
f eil som normalt skal opp dages ved imp ort i mottagende app likasj on.
APERAK er defi nert i en imp lementasj onsguide som kan f ås hos
Norges vassdrags- og energidirektorat, eller via Internett:
http: llwww.statnett.no/frames/ ediel.html.

Avregningsdata f or regulerkraft balanse: sum per time av den enkelte
balanseansvarliges timemålte verdier addert med den enkelte
balanseansvarliges volumandel av den j usterte innmatingsprofil per
time.

Avregningssentralen: omsetningskonsesj onær som i henhold til sin
omsetningskonsesj on forestår avregning av regulerkraft.

Balanseansvarlig: omsetningskonsesj onær som avregnes for regu lerkraft i
nettselskapets kraftnett . Sluttbrukere og nettselskaper som er ansvarlig
i regulerkraftmarkedet er ogs aregn e som balanseansvarlige.

CON TRL: EDIF A CT-melding som blir brukt til å aksep tere eller avvise hele
Ediel-utvekslinger, basert p å f eil i EDIFA CT sy ntaks. CON TRL er
defi nert i f unksjonsbeskrivelsen f or Edie/ som kan f ås hos Norges
vassdrags- og energ idirektorat, eller via Internett:
http ://www.statnett.no/frames/ediel.html.

Edie/: elektronisk kommunikasj on som bruker EDIF ACT.
Husholdning : bruker av elekt risk energi i et målepunkt i fast bopel. Hytter og

fritidsboliger regnes ikke som fast bopel.
Innmating : den totale mengde kraft som blir matet inn i et kraftnett.
Innmatingsp rof l: kraftinnmatingen time for time.
Justert innmatingsp rofi l: differansen mellom nettselskapets innmatingsprofil

fratrukket nettap og uttak fra de målepunkt som avregnes basert på
timemålte verdier.
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a. Utvekslingsp rotokoll
Ediel-meldinger etter denne f orskrift skal ku nne sendes og mottas p d
X 400 p rotokoll. I tillegg kan andre p rotokoller avtales.

b. Kvitteringsmeldinger
Kvitteringsmeldingene CONTRL og APERAK skal p å f oresp ørsel
sendes innen 8 virketimer p å mottatte Ediel-meldinger. Det skal alltid
sendes negativ CONTRL ved f eil i EDIFA CT sy ntaks. Det skal alltid
sendes negativ APERAK ved f eil i Ediel-meldingen. Det skal imidlertid
aldri sendes kvitteringsmelding p å mottak av en kvitteringsmelding.
Kvitteringsmeldingene CONTRL og APERAK skal også kunne mottas.

c. Systemstøtten f or Ediels Testappli kasj on
Det kreves godkj ennelse av Systemstøtten f or Ediels testapp likasjon f or
å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne f orskr ift.

d. Systemstøtten f or Ediels Adresseregister
Det kreves registrering med opp datert adresseinf ormasj on i
Systemstøtten f or Ediels adresseregister f or a kunne utveksle Ediel-
meldinger etter denne f orskrift.

Overskriften til kapittel 2 skal lyde:
Kapitt el 2. Opp start og opphør av kraftleveranse, samt skifte av
kraft leverandør m.v.

Ny $ 2- 1 skal lyde:
$ 2 - 1. Oppstart av kraft leveranse ved ny etablering, fly tting, ny bygg og
lignende.

Ved ny etablering i et målepunkt skal sluttbruker meddele nettselskap et
om leveringsstart.

I de tilfeller sluttbruker allerede har kraf leveringskontrakt med en
leverandør som vil levere i det ny e målep unktet, kan leverandør, etter f ullmakt
f ra sluttbruker, likevel sende melding om leveringsstart, sammenlignet $ 2-4
(melding om leverandørskifte) .

Nettselskap et skal inf ormere sluttbrukere uten kraft leveringskontrakt
om hvilke leverandører som leverer kraft i nettområdet.

Ny $ 2-2 skal lyde:
$ 2-2. Gj ennomf oring av leverandørskifte og leveringsstart

Sluttbruker har rett til a bytte kr afi leverandor.
Leverandørskifte og leveringsstart skal f oregå p å mandag.

Leveringsp erioden til kontrakter om leveranser til sluttbruker skal tilpasses
dette.

Mellom kraft leverandør og sluttbruker skal det f oreligge en skriftlig
kraft leveringskontrakt f ør melding om leverandørskifte sendes. Kravet om at
avtalen skal in ngas skr iftlig er ikke til hinder f or at avtalen inngas ved hj elp av
elektronisk kommunikasj on.

Nettselskap et p likter å gj ennomf øre leverandørskifte når melding i
henhold til $ 2-2 er mottatt av nettselskap et.

Kraft leverandøren p likter ved f oresp ørsel å f orevise
kr af leveringskontrakten t l nettselskap et.
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Ny $ 2-6 skal lyde:
$ 2-6. Melding om leverandørskifte til leverandør som avslutter leveransen

Nettselskap skal senest en uke f ør leverandørskifte sende melding om
leverandørskifte til leverandør som avslutter leveransen.

Meldingen skal inneholde:
a) Målep unkt ID,
b) sluttbrukers navn og p ostadresse,
c) sluttdato f or leveranse.

Ny $ 2-7 skal lyde:
§  2-7. Opp hør av kraft leveranse

Leverandør skal sende melding til nettselskap om opp hør av
kraft leveranse i de tilfeller opp høret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om
opp hør skal sendes senest mandag to uker f ør kraft leveranse opp hører.

Melding skal inneholde:
a) Målep unkt ID,
b) sluttbrukers navn og p ostadresse, og
c) dato f or kontraktsopp hør.

Ny $ 2-8 skal lyde:
$ 2-8. Elektro nisk inf ormasj onsutveksling

Meldinger i henhold til bestemme/ser i dette kap ittelet skal oversendes
ved hj elp av Ediel-meldingen PRO DA T.

Ny $ 3-2 skal lyde:
$ 3-2. Malep unkt ID

Nettselskap skal beny tte målep unkt ID i henhold til EAN-standarden
Global Service Relation Number (GSRN) f or alle målep unkter i nettselskap ets
nett.

Ny $ 3-3 skal lyde:
$ 3-3. 4 vlesning av målep unkt

Nettselskap har ansvar f or at energ iforbruk/energiflyt i målep unkt blir
målt og avlest.

Alle malep unkter skal avleses minimum en gang i kalenderaret og
ref ereres til mandag. Ved hypp igere avlesning skal også disse avlesninger
ref ereres til mandag.

Målep unkt tilhørende husholdning medf orventet årlig strømf orbruk
høy ere enn 8.000 k h , skal avleses hver tredj e, hver andre eller hver måned
(periodisk avlesning) . Periodisk avlesning skal ref ereres til mandager.
Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Første p eriodiske
avlesning skal f oretas f ørste mandag etter årsskift et.

Målep unkt skal avleses ved leverandørskifter og ved opp hør av
kraft leveranse.

Målep unkt med f orventet årlig energiuttak eller energiinnmating større
enn 100. 000 k Wh skal avleses hver time (timemåling).

Ny $ 3-4 skal lyde:
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Ny $ 3-9 skal lyde:
§3-9.  Melding om skifte av måler

Nettselskap skal ved skifte av elektrisitetsmåler sende melding om
malerby tte til kraft leverandor som leverer kraft til malep unkt et.

Meldingen skal inneholde:
a) Målep unkt ID,
b) sluttbrukers navn og p ostadresse,
c) dato f or målerby tte,
d) hvilken avregningsmetode som beny ttes (justert in nmatingsp rof l eller
timem@lin ger) ,
e) målernummer ny måler,
j) målernummer gammel måler.

Dersom målep unktet avregnes etter j ustert innmatingsprof l, skal
meldingen også inneholde:
g) maler-lavregningskonstant ny måler,
h) måler-lavregningskonstant gammel måler,
i) antall siffer i ny målers telleverk,
j) antall siffer i gammel målers telleverk.

Ny $ 3- 10 skal lyde:
§ 3-10.  Kvalitetssikr ing

Nettselskap et skal kvalitetssikre håndteringen av måleverdiene
gjennom hele måleverdilqeden i sitt nett. Kvalitetssikringen skal
dokumenteres. Måleverdikj eden omf atter hele den måletekniske installasj on
inkludert elektrisitetsmåler, måletransf ormatorer og tilkoblingsledere, samt all
videre registrering, håndtering, og oversendelse av måleverdier både
elektronisk og manuelt til leverandør, sluttbruker og avregningssentral f or
regulerkraft.

Nettselskap et er ansvarlig f or at måleverdiene i den enkelte
måleverdikj ede samlet ikke avviker mer enn  +/-  3% fr a reelt fysisk f orbruk.

VVed br udd p d kommunikasj onen med timemaler til s luttbruker skal
måledata f or f oregående uke beny ttes som stip ulerte verdier i henhold til  $  3-
5. Feilen som oppstår skal gjøres opp økonomisk mellom nettselskap og
leverandør den f ørste uken etter at kommunikasj onen med måleren er
gjenopp rettet.

Ny § 3- 11 skal lyde:
§ 3-11. Elektronisk inf ormasj onsutveksling

Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kap ittelet ska l oversendes
ved hj elp av Ediel-melding en MSCONS med unntak av § 3-9 som skal
oversendes ved hj elp av Ediel-meldingen PRODA T.

§ 4- 1 skal lyde:
§ 4-1. Beregning av regulerkr aft balanse

Avregningssentralen for regulerkraft skal beregne regulerkraftbalanse
for hver balanseansvarlig.

Regulerkraftbalanse skal beregnes på grunnlag av avregningsdata fra
nettselskaper, kjops-/salgsforp liktelser i  organiserte markeder  og kj øps-
/salgsforpliktelser utenfor  organiserte markeder.
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Nettselskapet skal innen tre virkedager etter avregningsukens slutt
sende melding til balanseansvarlig som inneholder det timevise uttaket som er
beregnet ved bruk av j ustert innmatingsprofil. Timevis uttak skal angis i hele
kWh/h.

§ 5-6 skal lyde:
$ 5-6. Melding med inf ormasj on om f orventet uttak p er målep unkt

Nettselskapet skal min imum hvert kvartal sende melding til hver enkelt
balanseansvarlig om forventet årlig uttak for hvert målepunkt i
balanseansvarliges portefølj e som inngår i beregningsgrunnlaget for
prosentfordelingen (portefølj estatus). Informasj onen skal oversendes
balanseansvarlig innen to uker etter kvartalsskifte.

Forventede uttak for hvert målepunkt skal oppgis i hele kWh.

$ 5-7 skal lyde:
$ 5-7. Saldooppgior

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 j ustert 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, og p å f oresp ørsel grunnlaget f or
disse, innen seks uker etter årsskifte.

Ny § 5-8 skal lyde:
§  5-8. Elektronisk inf ormasj onsutveksling

Meldinger i henhold til bestemmelser i dette kap ittelet skal oversendes
ved hjelp av Ediel-meldingen MSCONS.

Overskriften til kapittel 6 skal lyde:
Kapitt el 6. Fakturering av husholdninger

§ 6-1 skal lyde:
$ 6-1. Fakturering av husholdninger p å bakgrunn av virkeligf orbruk

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

Husholdning med forventet årlig strømforbruk større enn 8.000 kWh
skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredj e måned på bakgrunn av
avlesning, j f. $ 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være av tilnærmet
lik varighet.

Det kan f aktureres på bakgrunn av stip ulert f orbruk dersom innhenting
av målerstand medf ører urimelig kostnad eller ulemp e f or nettselskap et. Det
skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert .
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Nettselskapet kan overlate til tredj epart autfore tj enester beskrevet i
denne forskriften.

Ny § 8- l a skal lyde:
$ 8-1a. Rasj onering

Når dep artementet har iverksatt rasj onering i medhold av $ 54 -2 i

energiloven, kan rasj oneringsmyndigheten fravike bestemmelser gitt i denne
f orskr iften, herunder gi de p ålegg som sikrer at kraftrasj onering blir
gjennomf ørt på en samf unnsmessig rasj onell måte, slik at energien blir best
mulig utny ttet ut f ra hensy net til allmenne og p rivate interesser.

$ 8-5 skal lyde:
§  8-5. Overgangsbestemmelser

Inntil 1. september 1999 kan e-post eller telefaks benyttes for
oversendelse i henhold til $ 2-8, 3-7 r edje ledd og 5-6 annet ledd.

Inntil 1. mars 2000 kan nettselskap oppdatere konto i henhold til $ 5-7
annet ledd ved averdsette 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 skj er et leverandørskifte i nettselskapets nett.

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

Inntil 1. j anuar 2000 kan første periodiske avlesning i henhold til § 3-3
tredj e ledd foretas 5. j uli 1999.

Inntil 1. j anuar 2000 plikter ikke oversendelse i henhold til § 3-7 å
inneholde forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden (punkt c).

Inntil I .j uni 2002 kan målernummer eventuelt oppgis i stedetf or
Målep unkt ID etter $ 2-4 tredje ledd bokstav a.

II.

Endringene trer i kraft I . j anuar 2002.

§§ 1-4 bokstav b og 3-2 trer i kraft I . j uni 2002.

$$ 4-1 tredj e ledd, 4-4 tredj e ledd og 4-6 annet ledd trer i kraft I . j anuar 2003.

$ 3-3 femte ledd trer i kraft I . j anuar 2004.
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