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Norges vassdrags- og energidirektorat 

Et kraftmarked i endring 

■ Brukerne i sentrum 

■ Ny teknologi og klimapolitikk påvirker 

kraftsystem og marked 

■ Internasjonalisering innen marked og 

regelverk 

http://www.ft.com/cms/s/0/1b3a2608-ed68-11e3-8a1e-00144feabdc0.html
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.energibransjen.no/prod_images/doc_3_2588.jpg&imgrefurl=http://www.energibransjen.no/default.asp?menu%3D2%26id%3D2588&h=247&w=467&tbnid=2b5jRon31prklM:&zoom=1&docid=V0fRgKRKKO8LYM&ei=7VbfU8yTLoXY4QTw04HYBQ&tbm=isch&ved=0CE0QMygnMCc
http://www.tu.no/incoming/2013/02/22/1200014157_16162.jpg/alternates/h1080/1200014157_16162.jpg


Norges vassdrags- og energidirektorat 

Smarte målere (AMS) 

Illustrasjon: Hafslund Nett 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Illustrasjon: Hafslund Nett 

Smarte målere (AMS) 

 Utfordringer: Informasjonssikkerhet, kostnader, personvern 

 

 
 
 

 
 

 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

AMS: andel investeringskostnader 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Fra dette...     Til dette? 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Markedsløsning for lokal fleksibilitet 

          Nettet nærmer seg  
        teknisk levealder 

         Forbruket og/eller  
         effektuttaket øker 

         Ny produksjon fases  
         inn 

Nettselskapene står overfor store 

utfordringer de neste ti årene 

Kan markeder for lokal fleksibilitet 

bidra til mer effektiv nettutvikling? 

1. Hva skal til for at 

nettselskap ser lokal 

fleksibilitet som et alternativ 

til nettinvesteringer? 

2. Hva kan ulike tilbydere av 

fleksibilitet bidra med? 

3. Hvordan kan markeder for 

lokal fleksibilitet utformes? 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

■ Forslag til lovendring fra 

OED kom i april 2015 

■ Selskapsmessig og funksjonelt 

skille for alle 

■ Skille nett fra «annen 

virksomhet» - ikke bare 

produksjon og omsetning 

■ Vedtatt i Stortinget i mars 

2016 

■ Ikrafttredelse 1. januar 2021 

■ OED har bedt NVE om å 

vurdere behov for eventuelle 

forskriftsendringer 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

■ Nordisk balanseavregning (NBS) på plass i løpet av 2. kvartal 2017 

■ Elhub oppstart i løpet av høsten 2017 

 

 

 

 

NBS og Elhub forsinket 
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Leverandører Nettselskap 
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Elhub 

Leverandører Nettselskap 

«Alle snakker med alle» 

Måleverdier 

Målepunktinformasjon 

Kundeinformasjon 

 

Leverandørbytter 

Flytting 

Fellesfakturering 

«Alle snakker med Elhub» 

FØR ETTER 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

■ Under utredning 

■ Vil bli den fremtidige 

markedsmodellen 

■ Kommer på lengre sikt 

 

■ Et steg på veien mot en fremtidig 

markedsmodell 

■ Høring og tilleggshøring i 2015 

■ Gjelder fra 1. september 2016 

 

Gjennomfakturering Kundesentrisk markedsmodell 
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Gjennomfakturering 

■ Fellesfakturering på «like og ikke-

diskriminerende vilkår» 

■ Kraftleverandør mottar nettleiefaktura fra 

nettselskapet og viderefakturerer denne 

til kunden 

■ Alternativ modell «alle eller ingen» valgt 

■ Opptil 1 måneds gjennomsnittlig nettleie 

i sikkerhetstillelse 

■ Avtaleforhold mellom nettselskap og 

kunde endres ikke 

■ Kunden betaler med befriende virkning til 

kraftleverandør 
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Ny kundesentrisk markedsmodell 

Kraftleverandør 

■ Primær kundekontakt 

■ Henter avregningsdata fra Elhub 

■ Vil stå økonomisk ansvarlig 

overfor nettselskapet 

■ Nettleien skal spesifiseres på 

faktura 

 

Nettselskap 

■ Skal ha ansvaret for 

nettjenesten 

■ Skal ha ansvaret for elavgift og 

Enovaavgift 

■ Skal fremdeles ha kontakt med 

kunden, f.eks. ved feil knyttet til 

leveringen 

■ Nettselskapet skal kreve inn 

anleggsbidrag 

 

IKKE VEDTATT – ENDRINGER KAN KOMME! 
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Stengeretten 
Kundesentrisk markedsmodell 

■ Hjemlet i forbrukerkjøpsloven 

§48a 

■ Knyttet til mislighold av 

nettleieavtalen 

■ Hva skjer med stengeretten 

når kraftleverandør overtar 

faktureringsansvaret? 

 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Leveringsplikt 
Kundesentrisk markedsmodell 

■ Bør tas over av kraftleverandør på sikt 

■ Ny ordning utredes 

■ Forsøksordning hos BKK Nett 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Hele bransjen avhengig av tillit 

 

■ Mer personsensitive data 
som følge av AMS 
 

■ Enda mer personsensitive 
data i frivillige nye tjenester 
som smarthus- og 
velferdstjenester 
 

■ Bruk av personnummer 
innføres med Elhub 
 

■ Uønskede hendelser vil 
kunne skade hele bransjens 
omdømme 
 



 

 

 
Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 

 

Cathrine Hagen 

cah@nve.no 

 


