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På vegne av OED, sendte RME på høring forslag til endring av
avregningsforskriften § 6-14 om at asymmetrisk oppgjør for
nettselskapene skal kun gjelde for målepunkter som er
timemålt, og ikke manuelt avleste (profilavregnede)
målepunkter. Høringsfristen utløp 10. februar 2022. RME mottok
seks høringsinnspill. Høringsinstansene som har uttalt seg er i
all hovedsak positive til foreslått endring av
forskriftsbestemmelsen. RME anbefaler OED om å endre
bestemmelsen iht. høringsforslaget. RME foreslår også at
endringen skal tre i kraft 1. januar 2023.
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Forord
På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sendte Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
den 11. november 2021 forslag til endring i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning,
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet
mv. (avregningsforskriften) på høring. Forslaget tok sikte på å endre bestemmelsen om
asymmetrisk oppgjør for nettselskapene slik at den kun skal gjelde for målepunkter med
timemåling hos sluttbrukere.
Forslaget ble utarbeidet og hørt i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf.
også utredningsinstruksen1.
Fristen for å gi innspill til høringen løp ut 10. februar 2022, og RME mottok seks høringsuttalelser.
RME har vurdert innkomne høringsuttalelser, og oppsummert disse i dette dokumentet. RME
oversender derfor denne rapporten til OED med våre merknader til høringsuttalelsene, samt vår
endelige anbefaling om å endre avregningsforskriften. Vi anbefaler å endre ordlyden til
bestemmelsen om asymmetrisk oppgjør iht. høringsforslaget. Vi foreslår også at endringen skal tre
i kraft 1. januar 2023.
Det er OED som er kompetent myndighet til å vedta endringer i avregningsforskriften. OED er også
myndigheten for å vedta tidspunktet for når eventuelle endringer skal tre i kraft.
Oslo, 22. juni 2022

Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør

1

Tore Langset
direktør
Reguleringsmyndigheten for energi

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), FOR-2016-02-19-184
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1. Om høringen
RME høringsdokument Nr. 3/20212 «Forslag til endring av forskrift om måling, avregning,
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Endring av
bestemmelse om asymmetrisk oppgjør – forslag om at den kun skal gjelde for målepunkter
med timemåling» ble sendt på høring den 11. november 2021.
Høringsfristen var 10. februar 2022.
Det har kommet inn seks høringsuttalelser. Innspillene ble sendt inn av Elvia AS (Elvia), Agder
Energi Nett AS (Agder Energi), Tensio AS (Tensio), Statnett SF/Elhub AS (Statnett/Elhub),
Fjordkraft AS (Fjordkraft) og Distriksenergi.
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RME høringsdokument Nr. 3/2021
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2. Oppsummering av uttalelsene
2.1. Høringen
Høringsinstansene som har uttalt seg er i all hovedsak positive til foreslått endring av
forskriftsbestemmelsen. Statnett/Elhub og Fjordkraft har fremmet innspill om begrepsbruk
til forslaget. Fjordkraft har også et innspill om bestemmelsens omfang. Vi vil i påfølgende
avsnitt gjengi innspillene, og våre kommentarer til disse. Innspill som ikke er direkte relevant
for endringen av bestemmelsen er ikke kommentert. Alle høringsinnspillene er publisert på
vår hjemmeside.

2.2. Bruk av begrepet «timemåling»
2.2.1.

Høringsinnspill

Både Statnett/Elhub og Fjordkraft har gitt innspill til begrepsbruk i forskriftsbestemmelsen.
Statnett/Elhub foreslår å benytte begrepet «timeavregning», mens Fjordkraft foreslår å
benytte begrepene «automatisk måling» i stedet for «timemåling» i bestemmelsen.
Statnett/Elhub mener at «timeavregning» vil være mer presist å bruke. Fjordkraft begrunner
sitt forslag med at det er «avlesningsmetoden» og ikke «avregningsmetoden» som er
bestemmende for om et målepunkt omfattes av bestemmelsen om asymmetrisk oppgjør
eller ikke.
Statnett/Elhub har også spilt inn at begreper som inneholder «time» må justeres når
avregningsforskriften skal tilpasses 15 minutters avregningsperiode.
2.2.2.

Våre merknader

Begrepet «timemåling» er definert i avregningsforskriften § 1-3 som «timevis registrering med
fjernavlesning av innmating eller uttak». Vi mener derfor at begrepet «timemåling» er mest
hensiktsmessig å benytte i bestemmelsen.
Ord og uttrykk som viser til timeavregning vil bli endret i forbindelse med innføring av
reglene knyttet 15 minutters avregningsperiode.

2.3. Høringsinnspill om bestemmelsens omfang
2.3.1.

Bestemmelsens omfang

Fjordkraft peker på at det er en lav andel av profilavregnede målepunkter igjen i markedet,
og det er viktig at insentivet med forskriftsbestemmelsen omfatter flest mulig sluttbrukere.
Ifølge Fjordkraft, slik vi forstår deres innspill, bør ikke forskriftsteksten begrenses til
timemålte anlegg.
Skulle vi likevel anbefale OED å endre forskriftsbestemmelsen, foreslår Fjordkraft at
avlesningsmetoden for en måler skal avgjøre om målepunktet omfattes av bestemmelsen
om asymmetrisk oppgjør. Fjordkraft foreslår derfor å bruke formuleringen «målepunkter
med automatisk måling» i stedet for «målepunkter med timemåling» i den endrede
bestemmelsen. Dette har vi vurdert i avsnitt 2.2.
6

2.3.2.

Våre merknader om bestemmelsens omfang

Ideelt sett så skal alle sluttbrukere ha automatisk avlest måler med aktiv
kommunikasjonsmodul. Dette er noe vi oppfordrer sluttbrukere til å ha. Siden det i dag
opereres med to ulike systemer for å håndtere måleverdier, må vi ta hensyn til hva
nettselskapene faktisk kan kontrollere.
RME holder fast ved forslaget om at bestemmelsen skal kun gjelde for målepunkter med
timemåling.
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3. Forslag til forskriftsendring
3.1. RMEs anbefaling til forskriftsendring
På bakgrunn av våre merknader og vurderinger til høringsuttalelsene i kapittel 2, anbefaler vi
OED å endre avregningsforskriften § 6-14 om asymmetrisk oppgjør iht. høringsforslaget som
er at den kun skal gjelde for målepunkter med timemåling.

3.2. Forslag til forskriftstekst
Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (avregningsforskriften) av 11. mars 1999
nr. 301
Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] med hjemmel i lov av 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, fakturering av nettjenester og elektrisk
energi, nettselskapets nøytralitet mv. gjøres følgende endringer:
I § 6-14 skal forskriftsbestemmelsen lyde følgende:

«§ 6-14. Asymmetrisk oppgjør for nettselskap
Nettselskapet har ikke rett til oppgjør fra sluttbruker eller kraftleverandør
dersom korreksjon av måleverdier for målepunkter med timemåling foretas senere
enn seks måneder etter driftsdøgnet.»

II
Endringen trer i kraft 1. januar 2023.
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