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Forord 
Forslag til reviderte bestemmelser om AMS i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, 
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 
(avregningsforskriften) kapittel 4 ble sendt på høring 6. mai 2013, med høringsfrist 
31. mai 2013. Olje- og energidepartementet gav i brev av 16. april 2013 sitt samtykke til 
at endringsforslaget kunne sendes til en nærmere avgrenset krets av organisasjoner og 
myndigheter med tre ukers høringsfrist.   

Endringsforslaget ble sendt relevante bransjeorganisasjoner, forbrukermyndighetene og 
andre relevante myndigheter. NVE har mottatt uttalelser fra 5 av 11 høringsinstanser.  

De høringsinstansene som har uttalt seg, støtter i all hovedsak endringsforslagene. Denne 
rapporten gir en oppsummering av høringsuttalelsene og NVEs vurdering av enkelte 
innspill.  

 

 

 

Oslo, juni 2013 

 
 
 
 
 
Per Sanderud 
vassdrags- og 
energidirektør 

 
Ove Flataker 
avdelingsdirektør 
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1 Høringsinstansenes syn og 
NVEs vurderinger 

1.1 Innledning 
NVE har gjennomgått alle innkomne uttalelser om høringsforslaget og vurdert disse. 
Høringsuttalelsene vil bli behandlet og kommentert i det følgende. 

1.2 Om plikt til å installere AMS, jf. § 4-1 
I høringsdokumentet ble følgende forskriftsendring foreslått: 

- Nettselskapenes plikt til å installere AMS dempes noe ved at adverbet ”svært” tas 
bort i § 4-1 annet ledd. 

Høringsinstansenes kommentarer 

Huseiernes Landsforbund (HL) ser positivt på forslaget om å endre vilkåret for å unnta 
målepunkter fra plikten til å installere AMS, men påpeker at betalingsstrukturen for 
målerne bør ”utformes slik at netteier ikke har noen økonomisk særinteresse med 
installering av AMS”. 

KS Bedrift Energi og Distriktenes energiforening (Defo) uttrykker at de er ”positive til at 
nettselskapene kan foreta kost-nytte evaluering i forhold til om alle kundene i eget nett 
skal få AMS”. 

Energi Norge tar endringsforslaget om utvidet adgang til å avgrense antall målepunkter 
som skal utrustes med AMS til etterretning. 

Energi Norge oppfatter forskriften med forarbeider og kommentarer slik ”at kunder som 
ikke omfattes av forskriftens krav om installering av AMS, ikke skal kunne be om dette 
uten at nettselskap kan ta betalt for dette”. 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er enig i at målepunkt med lavt forbruk 
skal være unntatt fra krav om AMS. NBBL mener også at bestemmelsen bør utformes 
slik at nettselskapene ”verken har en rett eller en plikt til å installere AMS i målepunkt 
der forbruket er lavt eller forutsigbart”.  

NVEs vurdering 

NVE oppfatter at alle høringsinstansene støtter forslaget om å stille nettselskapene noe 
friere i å kunne unnta enkelte målepunkt fra kravet om installasjon av AMS. 

Kostnadene ved installasjon av AMS skal dekkes av nettselskapene, og håndteres i 
henhold til inntektsrammereguleringens bestemmelser. Sluttbrukere som ikke får 
installert AMS med henvisning til § 4-1 annet ledd, kan klage på avgjørelsen til 
nettselskapet.  

Som uttrykt i høringsutkastet skal nettselskapene basere seg på en samfunnsøkonomisk 
kost-/nytteanalyse for å kunne unnta enkelte målepunkt fra installasjon av AMS. 
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Om ikke sluttbruker og nettselskapet kommer til enighet om hvorvidt AMS skal 
installeres eller ikke, eller om vilkårene som eventuelt skal legges til grunn, kan saken 
bringes inn for NVE til avgjørelse, jf. § 4-1 tredje ledd. NVEs avgjørelser i henhold til § 
4-1 tredje ledd vil bli truffet ved enkeltvedtak. 

På bakgrunn av innspillene vil endringsforslaget bli vedtatt som foreslått i 
høringsdokumentet. 

 

1.3 Om krav til installering og rapportering, jf. § 4-7 
 

I høringsdokumentet ble følgende forskriftsendringer foreslått: 
 

- Fristen for installasjon av AMS forlenges med 2 år fra 1. januar 2017 til 
1. januar 2019. 

 
- Det opprinnelige kravet om at 80 prosent av målerne skal være installert senest 

ett år før endelig frist, tas ut. 
 

- Plikten om periodisk rapportering om status og fremdrift opprettholdes, men 
første rapportering forskyves til 1. januar 2015. 
 

Høringsinstansenes kommentarer 

Alle høringsinstansene støtter eller tar til etterretning forslaget om å utsette fristen for 
installasjon av AMS med to år til 1. januar 2019. 

Energi Norge understreker at nettselskaper som allerede er i gang med å tilpasse seg 
gjeldende forskriftsbestemmelser om AMS datert 24. juni 2011 ”ikke må komme 
dårligere ut i inntektsrammereguleringen”. 

Norsk Teknologi understreker viktigheten av at fristforlengelsen ikke medfører 
forsinkelse av oppstarten av utrullingen. Norsk Teknologi foreslår også at det ”etableres 
incentiver for nettselskapene som motiverer til tidlig implementering”. Videre blir NVE 
bedt om å vurdere om det er ”momenter” i inntektsrammereguleringen som innebærer at 
selskaper som starter tidlig med implementering av AMS vil komme økonomisk dårligere 
ut. 

NVEs vurdering 

NVE oppfatter at alle høringsinstansene som har uttalt seg, gir sin tilslutning til forslaget 
om å forskyve installasjonsfristen til 1. januar 2019. Disse høringsinstansene støtter også 
forslaget om utsatt frist for rapportering av status og fremdriftsplaner om installasjon av 
AMS. 

Ingen høringsinstanser har innvendinger mot forslaget om å fjerne kravet om at minst 80 
prosent av AMS-utstyret skal være installert ett år før endelig frist. 
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NVE anser det ikke som hensiktsmessig å særskilt premiere de selskaper som starter 
implementering av AMS tidligst. Nettselskapene må selv bestemme tidsplan for 
gjennomføring av AMS-installasjonen. NVE vil imidlertid gjennom den periodiske 
rapporteringen kunne følge utviklingen i hvert enkelt selskap, og slik kunne overvåke at 
implementeringen gjennomføres innenfor den fastsatte tidsfristen. 

Slik NVE ser det, vil ikke de selskapene som allerede er i gang med å tilpasse seg 
gjeldende forskriftsbestemmelser om AMS komme systematisk dårligere ut i 
inntektsrammereguleringen, blant annet på grunn av den nye kalibreringsmekanismen 
som ble innført i 2012. Forskriften gir ingen store endringer i krav til utrullingen, og vil 
derfor ikke ha en stor betydning for de planene som allerede er lagt hos noen selskap. 
NVE legger til grunn at selskapene har valgt tidspunkt for utrullingen basert på 
bedriftsøkonomiske hensyn innenfor de rammene forskriften gir.   

På bakgrunn av innspillene vil endringsforslagene bli vedtatt som foreslått i 
høringsdokumentet. 
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2 Forskriftstekst 
 

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

 
Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 11. juni 2013 med hjemmel i forskrift 
7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 
m.m. (energilovforskriften) § 9-1, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6. 

 

I 
 

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 4-7 skal lyde: 

Nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt 
konsesjonsområde. 

Nettselskapet skal etter 1. januar 2015 rapportere periodisk om fremdrift til Norges 
vassdrags- og energidirektorat frem til 2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra 
nettselskapenes plikt til å installere AMS. 

 

II 
 

Endringene trer i kraft 1. juli 2013. Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer i 
forskrift 24. juni 2011 nr. 726 om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester: 
 
§ 4-1 skal lyde: 
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§ 4-1. Plikt til å installere AMS 

Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. 

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom: 

a) forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, 

b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.  

Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken 
fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. 

Norges vassdrags- og energidirektivet kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å 
installere AMS i særlige tilfeller. 

 

Del II skal lyde: 

Endringene trer i kraft 1. juli 2011, med unntak av ny § 4-1 og nye § 4-3 til § 4-6 
som trer i kraft 1. januar 2019, og ny § 4-8 som trer i kraft 1. januar 2014. 
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