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4 Andre forhold  

 

Ombygging av sikringsskap 
Høringsinstansenes syn 
Enkelte høringsinstanser støtter forslaget om at kunden skal ta kostnaden ved ombygging 
av eget sikringsskap. Det er viktig at nettselskapet søker å minimere kostnaden. KS 
Bedrift og Defo deler dette synet. Norsk Teknologi påpeker at et alternativ til ombygging 
av sikringsskap er plassering utendørs i felles inntaksskap for elkraft og kommunikasjon. 

Andre er uenig i at kunden må ta kostnaden dersom utskifting av måleren medfører behov 
for ombygging av kundens sikringsskap. F. eks Forbrukerrådet, DSB og Enova mener 
slike kostnader som omleggingen innebærer må dekkes inn gjennom økning i nettleien. 
EnergiNorge foreslår at NVE bør vurdere en egen rapportering om antall ombygginger og 
kostnader fra selskapene og la disse kostnadene inngå i beregning av tillatt inntekt på 
samme måte som eiendomsskatt. 

Enkelte aktører påpeker også at det vil skape støy, dårlig omdømme og utfordringer i 
fremdriften ettersom en slik kostnad kommer overraskende på kunden.  

BKK mener at nettselskapene bør gis en viss frihet til å velge utstyr med redusert 
funksjonalitet i tilfelle plassmangel. Dette må kunne vurderes innenfor en generell 
unntaksbestemmelse på linje med det som gjelder for avvikling av fellesmåling.  

NVEs vurdering 
Nettselskapet bør tilstrebe å holde seg innenfor det foreskrevne plassbehovet for måler og 
målerutrustning i eksisterende sikringsskap.  Etter en ny vurdering mener NVE at det vil 
være urimelig å pålegge den enkelte kunde å ta kostnaden med å bygge nytt eller utvide 
eksisterende sikringsskap i tilfelle plassmangel, selv om skapene er kundens eiendom.  En 
viktig begrunnelse for denne vurderingen er at det ikke er kunden som har initiert eller 
krevd ny måler. Prinsippet om at kunden skal betale vil også kunne være diskriminerende. 

NVE vil imidlertid legge til grunn at nettselskapets kostnadsansvar er begrenset til den 
minst kostnadskrevende løsning. I den grad den enkelte kunde ønsker andre og dyrere 
løsninger for nytt sikringsskap, må kunden dekke merkostnaden.   
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Kundesegmenter 
Høringsinstansenes syn 
Leverandørene, Eidsiva Nett og Tussa Nett mener at det er nødvendig å skille på anlegg 
over 100 000 kWh og husholdningskunder. Dagens timemålte anlegg for sluttbrukere 
over 100 000 kWh, er i stor grad kompliserte og kostbare anlegg. Å tilpasse disse 
anleggene til forskriftskravene gir ikke økt nytte, verken for kunde, leverandører eller 
kraftselskap. Målere i dette segmentet har hatt overvåkning og styring av last internt i 
mange år, og her finnes det allerede gode løsninger som dekker dette segmentet.  

Statnett viser videre til at kunder i regional- og sentralnettet allerede i dag blir avregnet 
etter timeverdier og har full tilgang til sine avregningsdata på Internett. Display og 
grensesnitt til andre tjenester bør ikke være nødvendig på dette nivået. 

Noen få nettselskaper mener det bør være mulig å vurdere å se f. eks små husholdninger 
og hytter som egen gruppe. Ved å lempe på kravet om timeavlesning for denne gruppen 
vil antall timeserier, arbeid med kvalitetssikring og liknende reduseres.  

Hafslund mener en utbygging med full AMS-funksjonalitet uansett kundegruppe vil 
innebære kostnader og risiko som neppe kan forsvares opp mot de nytteverdiene man 
eventuelt mener å se.  

NVEs vurdering 
NVE uttalte i høringsforslaget at som utgangspunkt skal AMS installeres i alle 
målepunkt. Videre var NVEs vurdering at det ikke ville være riktig å sette eksakte 
kriterier for hvilke anlegg, herunder kunder eller kundegrupper, som helt eller delvis 
skulle kunne unntas. Vi står i hovedsak fast på dette standpunktet. Dette innebærer bl.a. at 
alle grunnleggende funksjonelle krav, dvs. toveiskommunikasjon, automatisk registrering 
og oversendelse av timeverdier, daglig rapportering av forbruk m.m., må kunne oppfylles 
for alle kunder og på alle spenningsnivå. 

NVE ser at i noen tilfeller vil enkelte av de vedtatte funksjonskravene ha liten og eller 
ingen verdi for kunde, nettselskap eller tjenesteleverandører.  For å unngå unødvendige 
kostnader vil derfor NVE akseptere at det kan gjøres unntak for enkelte funksjonskrav. Et 
sentralt moment i denne vurderingen vil være om kunden samtykker til et slikt unntak. 
Slike unntak må avgjøres av NVE etter søknad, jf. § 4-2 siste ledd. 


