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Høringsinnspill om Avanserte måle- og styringssystemer (AMS)  
 
Det vises til NVEs dokument nr. 1-2011 Avanserte måle- og styringssystem (AMS) – forslag 
til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden 
ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. I det følgende følger Bellonas og 
Naturvernforbundets kommentarer til høringsdokumentet og forskriften. 
 
For å nå målet om å begrense økningen i den globale oppvarmingen til 2 grader celsius må all 
energibruk over på utslippsfrie energibærere, produksjonen av energi må foregå uten utslipp 
av klimagasser og alt forbruk av energi må reduseres og effektiviseres. På denne bakgrunn 
ønsker Bellona og Naturvernforbundet velkommen en forsert utrulling av Avanserte måle- og 
styringssystemer (AMS) og ser dette som et viktig bidrag i å oppnå ønsket 
energieffektivisering i Norge. Dette kan skje gjennom bevisstgjøring i sluttbrukerleddet om 
forbruk og ved en smartere energistyring. At forskriften dessuten pålegger fakturering basert 
på faktisk timesforbruk er bra, fordi vissheten om at man betaler for dette i stedet for priser 
etter en stipulert effektkurve bør gi sluttbrukerne en helt annen motivasjon for å kontrollere 
strømbruken. Dette kan i seg selv redusere effekttopper, og ved at systemet åpner for 
differensiert prissystem vil det være mulig å oppnå ytterligere gevinster. Men for at dette 
potensialet skal kunne tas ut er det ekstremt viktig at sluttbrukerne gis informasjon på en måte 
som gjør dem i stand til å endre handlingsmønster. At sluttbrukerne tar i bruk styrings-
funksjonaliteten er avgjørende. 
 
 

Hovedpunkter  
Bellona og Naturvernforbundet ønsker spesielt å fremheve følgende: 

1. At datoene for den forserte utrullingen fastholdes. 
2. At det stilles tydeligere krav til hvordan informasjon presenteres til sluttbruker om 

energiforbruk, effektbruk og kostnader. 
3. At det sørges for muligheten for at all egenprodusert strøm måles, så vel som 

innmating på nett fra lade-enheter. 
4. At det opprettes en nasjonal måledatabase dit nettselskapene pålegges å sende 

måledata.  



 

1. Utrulling  
Bellona og Naturvernforbundet er positive til at utrulling av AMS nå er fremskyndet 
sammenliknet med forrige høring, og at det legges opp til trinnvise utbyggingsfrister for å 
sikre fremgang. Vi er dessuten positive til at det legges opp til et raskere fremdriftstempo i 
Midt-Norge, men for at dette skal bidra til energibruksreduksjoner er man avhengig av at 
kundene får tilleggstjenester som gjør dem i stand til bevisst energibruk, samtidig som 
installeringen av AMS-målerne (Se våre forslag i punkt 2). Rigget riktig vil dette kunne gi et 
bidrag til energireduksjon og effektutjevning, men vi vil advare mot at man tror dette alene vil 
løse kraftkrisen i Midt-Norge.  

2. Tydeligere krav om umiddelbart tilgjengelig og lettfattelig informasjon til 

sluttkunde  
Man kan ha et meget bra system med times- eller kvartersmåling, differensierte tariffer, 
tilrettelegging for tjenesteleverandører etc., men dersom nøkkelinformasjon ikke formidles til 
sluttbrukere på en lettfattelig og handlingsskapende måte vil mye av det energireduserende og 
effektutjevnende potensialet til Avanserte Måle- og Styringssystemer gå tapt. Vi ønsker derfor 
at det stilles tydeligere og strengere krav til brukervennlighet. Forskriften stiller meget 
konkrete krav til andre aspekter ved systemet og vi ser ingen grunn til at det ikke også kan 
settes krav til kvalitetssikring av presentasjonsformen som kan bidra til informerte og 
handlingsbevisste brukere. Her er det hensiktsmessig å skille på kundesegmenter eller 
brukergrupper (i motsetning til høringsdokumentets konklusjoner i kapittel 3.7), fordi 
energistyring av et hjem krever andre handlinger og en annen presentasjonsform og 
informasjonstilgjengelighet til målerdataene enn for eksempel ved bruk av mer avanserte 
styringssystemer i næringsbygg. I det følgende fokuserer vi på husholdninger, men vi mener 
at liknende argumentasjon og tilhørende paragrafer i forskriften må utformes også for andre 
brukersegmenter. 
 
Kravene til brukervennlighet for husholdninger bør være todelt; a) Krav til lett tilgjengelig 
kommunikasjonsmedium og b) hvordan informasjon og interaksjon uformes: 
 
 

a) Krav til lett tilgjengelig kommunikasjonsmedium: 
Nøkkelinformasjon må formidles på et kommunikasjonsmedium som er umiddelbart 
tilgjengelig for sluttbruker for å kunne bevisstgjøre forbrukerne og eventuelt påvirke 
handlingsmønster og/eller justering av energistyring. En internettkonto som benyttes via 
pålogging er ikke å regne for umiddelbart tilgjengelig fordi det krever mange operasjoner av 
bruker enten det er på en PC eller på en håndholdt enhet. Vi foreslår derfor at det blir et krav 
at primærmedium for sluttbrukerkommunikasjon må være en applikasjon på enten 
mobiltelefon, annen håndholdt enhet eller et display plassert i oppholdsrom, dersom de to 
førstnevnte ikke besittes av sluttbrukerne.  

Smarte telefoner og lesebrett blir mer og mer utbredt, og vi foreslår derfor å utnytte disse og 
eventuelt andre fremtidige løsninger der det er mulig, for å spare sluttbrukere som har dette 
for ekstra utgifter. Bellona Vi har ikke tro på at en sluttbruker som ikke allerede er interessert 
i energibruk vil etterspørre et display, slik forskriften nå foreslår, og disse vil dermed ikke bli 
gitt muligheten til å se sammenhengen mellom hverdagsliv og energibruk. Derfor bør 
applikasjon på håndholdt enhet for alle voksne i en husholding være et krav, og display et 



obligatorisk alternativ dersom dette ikke oppfylles. Vi mener dessuten det må presiseres i 
forskriften at eventuelt display må installeres i et oppholdsrom for å unngå at det installeres i 
eksempelvis sikringsskapet og dermed blir utilgjengelig i en hverdagssituasjon. Type display 
må ses i sammenheng med retningslinjer i punkt b) om informasjon og interaksjon, og touch-
display med mulighet for flere lag med informasjon må vurderes. Vi mener at informasjonen 
også skal være tilgjengelig på Internett, slik foreslåtte forskrift beskriver.  
 
Når det gjelder hvem som velger ut og installerer display bør det i forskriften gjøres klart at 
tredjepartsleverandører kan levere dette. En konkurranse på dette området vil bidra til at panel 
og brukergrensesnitt kan bli mer brukervennlige og rimeligere. Nettselskapene bør imidlertid 
ha en rolle for å kontrollere at sluttbrukere velger leverandør og at installasjon skjer 
forskriftsmessig. 
 
 

b) Krav til informasjon og hvordan informasjon og interaksjon uformes 
Som beskrevet over er det altså avgjørende at informasjon om energiforbruket er forståelig, 
relevant og nyttig for mottaker for at denne skal kunne omsette budskap til handling. Å stille 
absolutte krav til hvilken informasjon som skal gis sluttbruker er ikke hensiktsmessig fordi det 
man ikke kan forutse formidlings- og informasjonsbehovet for ulike tjenesteleverandører, 
nett- og kraftselskap og kunder. Derfor mener Bellona og Naturvernforbundet det må 
utarbeides minimumskrav til hvilken informasjon som skal formidles utover det som 
fremkommer i eksisterende forslag, samt krav om kvalitetssikring av at informasjonen 
oppfattes korrekt av mottakerne.  

Utover selve måleverdiene må forbruket presenteres som kraftforbruk, effektbruk og i form av 
kostnader og være mulig å sammenlikne over tid. Informasjonen må være tilpasset den 
gjeldende prisavtalen som sluttkunden har. For visning av historisk energibruk bør både reell 
og temperaturkorrigert energibruk vises. Presentasjonen av data fra andre målere bør 
integreres med informasjonen om elektrisitetsforbruket.  
 
For kvalitetssikring av hvordan informasjonen og interaksjonen uformes mener vi det kan 
stilles krav til å ha utført brukbarhetstester. Det grafiske brukergrensesnittet kan være 
dokumentert brukbarhetstestet på de aktuelle kommunikasjonsmedia, ut fra de ulike 
prisavtaler og med aktuelle kundesegment med tilfredsstillende resultater innen blant annet, 
forståelse av informasjon, om brukerne forstår hvordan budskapet kan omsettes til handling 
og intuitiv navigering. Det bør utvikles retningslinjer om dette. 

 

3. Registrere lokal produksjon og innmating på nett fra lade-enheter 
Det må kontrolleres at man gjennom formuleringene i forskriften sikrer at det legges til rette 
for registrering av total egen produksjon, ikke kun det som leveres på nett slik det nå er 
beskrevet i høringsdokumentets kapittel 3.3. Dette fordi eventuell fremtidig lokal fornybar 
produksjon til eget formål også vil telle for å få utløst el-sertifikater, og det vil være ugunstig 
for alle parter dersom egne målere og eget system må installeres for dette. Brutto måling er 
dessuten nødvendig av hensyn til avgiftsinnkreving. 
 
På tilsvarende vis er det viktig å etterse at forskriften er ”framtidssikker” for også å kunne 
måle innmating av kraft på strømnettet fra batterier, eksempelvis fra el-biler. Vi antar at 
eventuell fjernstyring av tidspunkter for lading og innmating tilbake på nettet vil kunne 



kommuniseres via integrert tilleggssystem, men selve målingen bør integreres med målerne 
som forskriften omtaler, og det vil være et behov for å skille mellom denne type innmating på 
nett og overnevnte fornybare produksjon.  

   

4. Nasjonal måleverdidatabase som grunnlag for forskning og 

virkemiddelutforming 
Det vil være av stor samfunnsnytte å gjøre måleverdiene tilgjengelige for forskere og andre 
som kan omsette energiforbruksdata til treffsikre tiltak og virkemidler, spesielt dersom dette 
kan knyttes til data om byggenes beskaffenhet som: 

• Type bygg/bolig 
• Areal på målt objekt   
• Region i Norge 
• Type oppvarming  

 
AMS-utrullingen er en unik sjanse til at nettselskapene registrerer disse nøkkeldataene om 
målerobjektets beskaffenhet, da de vil oppsøke hver enkelt bygg. Ettersom vi her snakker om 
pålegg til nettselskap (eller evt. andre aktører) må dette inn i selve forskiftsteksten.  
 
Som presisert i høringen fra NVE må disse dataene være ikke-identifiserbare med 
sluttbrukerne. Vi går her ut fra at det vil være mulig å knytte informasjonen i listen over til 
fremtidige målerdata uten at det i måleverdidatabasen vil være mulig å knytte til sluttbrukere. 
Dette må selvfølgelig undersøkes videre. 
 
Bellona og Naturvernforbundet mener at det bør undersøkes om det er hensiktsmessig at 
Statnetts eksisterende tjeneste for utveksling av målerdata utvides, eller om dataene bør 
samles i en ny nasjonal måleverdidatabase. Det bør også vurderes om måleverdier kan kobles 
opp mot Enovas byggdatabase og energimerkeordningen. Beslutningen om nøkkelparametre 
om byggets beskaffenhet bør tas i samråd med Enova, SSB og matrikkelen for å tilstrebe 
sammenliknbarhet med data som disse allerede besitter. 
 
 

5 Andre merknader  
 

5.1 Framtidssikre løsninger 
Det er viktig at systemene og løsningene som nå velges og installeres er dimensjonert for 
fremtidige behov. Vi er av den oppfatning at retningslinjene i nåværende forskriftsforslag om 
kommunikasjonsplattform åpner for fremtidige systemer for differensiering av pris og 
fjernstyring av energibruk, såkalt demand response. Vi er også svært positive at målerne skal 
kunne konfigureres til registreringsfrekvens på 15 minutter, noe som kan legge til rette for 
tilnærmet nåtidsstyring.   
 
5.2 Tilrettelegging for tjenesteleverandører 
Bellona og Naturvernforbundet er positive til at det tilrettelegges for at andre 
tjenesteleverandører enn nettselskapene kan integreres med AMS og få autorisert tilgang til 
målerdata. Dette kan åpne for bedre og bredere tjenester til sluttbrukere, og dette igjen kan 
føre til lavere energi- og effektbelastning, gitt gode styringssystemer og opplevd nytteverdi 



hos sluttbrukerne. Vi mener at denne åpenhetslinjen er viktig for at ytterligere funksjonalitet 
gradvis kan utvikles av flere aktører.  
 
Det er viktig at tjenesteleverandører ikke bare har mulighet for tilgang til forbruksdata, men 
også kunne kombinere informasjon og data fra kraft- og nettselskaper i andre aktører i sine 
tjenester mot kundene. Se for øvrig vårt kapittel 2. 
 
 
5.3 Integrasjon med andre typer målere 
Vi er positive til at systemet skal “kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere” 
(§ 4.2.d). Integrasjon av måleverdier fra andre målere enn for strøm er viktig for at sluttbruker 
kan få en helhetlig forståelse av energibruken sin. Se for øvrig vårt kapittel 2. 
 
 
5.4 Unntaksmuligheter § 4-1 
Vi er bekymret for at det gis unntaksmuligheter uten at klare retningslinjer gis og mener dette 
samt sanksjonsmuligheter må utarbeides. Det bør spesielt tas med i betraktningen at enkelte 
målepunkt som i dag har lavt og forutsigbart forbruk kan få et endret bruksmønster over tid. 
Praksisen med unntak fra installasjonsplikten må håndheves restriktivt.  
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