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Høring: HAN Personvern – om å gjøre sanntids måledata 
tilgjengelig for forbrukere 
 

Det vises til høringsbrev hvor NEK foreslår løsninger for å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for 

forbrukere.  

 

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring, som er tilknyttet NHO. 

Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, transporterer og selger strøm og varme. Energi Norge 

representerer gjennom sine medlemsbedrifter nesten all norsk kraftproduksjon, 95 % av kraftkundene og 

over 90 % av nettkundene.  

 

Hovedbudskap 
Energi Norge er for høy sikkerhet, også når det gjelder personvern, effektive kraftmarkeder og tydelige 

skiller mellom de ulike rollene, særlig mellom monopolfunksjoner og konkurranseutsatte funksjoner. 

Energi Norge er også positiv til HAN, som kan bidra til å etablere nye markedsplasser og/eller produkter 

og tjenester. Vår tilnærming til HAN grensesnittet er at det kan benyttes av kunden i samarbeid med 

markedsaktører (kraftleverandører og tredje parts aktører). Disse vil kunne tilby produkter og tjenester og 

samtidig kryptering av data fra måler til styringssystemer hvis kunden ønsker det. Markedsaktørene vil 

gjennom dialogen med kunden kunne innhente samtykke av kunden og be nettselskapet om å åpne HAN 

porten. Ved å pålegge nettselskapene å utføre deler av denne tjenesten, blir rollene uklare – noe vi tror er 

svært uheldig (se nedenfor). 

 

Problemstillinger knyttet til kundesupport og -kostnader er heller ikke berørt. Energi Norge har vært 

positive til endringer som reduserer nettselskapenes "kommersielle" kundesupport (gjennomfakturering, 

enfaktura modell mm) og ønsker ikke krav/forskrifter som vil øke ressursbehovet innen kundeservice i 

nettselskapene. 

 

Det er uklart om høringsnotatet skal være en anbefaling, pålegg eller norm. Det er utformet som et 

vedlegg til en tidligere utredning om AMS +HAN - om å gjøre sanntids måledata tilgjengelige for 

forbruker. Dersom kravene til sikring av datastrømmen er gitt av Datatilsynet, må Datatilsynet etter vår 

oppfatning komme med dette som eget skriv, veiledning eller forskrift etter Personopplysningsloven, og 

ikke som et vedlegg til en tidligere høring. Er dette å anse som en anbefaling/norm, vil Energi Norge 

anbefale sine medlemmer å se bort fra denne normen. 

  

Nettselskapene er i forskrift FOR-1999-03-11-301 § 4.2, pålagt å ha et standardisert grensesnitt som 

legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder. Energi Norges forståelse 

av AMS forskriften er at nettselskapenes ansvar slutter ved måleren. Dette er også slått fast i vårt interne 

arbeid med medlemmene, noe som er kommunisert til NVE uten reaksjon fra NVE. Ved å pålegge 

nettselskapene å tilby kryptering, "forlenges" ansvaret inn i kundens hjem – noe som vil gjøre 

ansvarsgrensene for nettselskapene uklar, eksempelvis hvis krypteringsnøkler kommer på avveie.  

Dersom nettselskapene skal pålegges kryptering eller foreta sikring av målere, må NVE etter vår 

oppfatning endre FOR-1999-03-11-301 § 4.2 i tråd med krav fra Datatilsynet. Vi ber derfor NEK trekke 
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dokumentet og oversende dette til Datatilsynet og NVE for videre arbeid, inklusive kost/nytte analyser 

da den foreslåtte løsningen vil øke kostnadene for nettselskapene og derigjennom nettleiene (se nedenfor). 

 

 

Kommentarer til spesifikke temaer 
Den foreslåtte løsningen baserer seg på at kunden må logge seg på nettselskapets kundeside ("Min side") 

og be om aktivering av datastrøm via HAN. Deretter skal kunden få krypteringsnøkkel på SMS, epost 

eller lignende.  

 

Energi Norge har satt i gang et arbeid med utvikling av veileder/bransjestandard i forhold til ny 

personopplysningslov/GDPR forordningen. Dette arbeidet har gjort oss ytterligere bevisst på kravene til å 

sikre persondata. Vår foreløpige vurdering er at den foreslåtte løsningen ikke holder mål – hverken når 

det gjelder tilgang til "Min side" eller oversendelse av krypteringsnøkkel via SMS eller epost hvor 

kundenavn og nøkkel "lett" kan kobles via andre registre og rammes av personopplysningsloven. Skal en 

slik løsning bli sikker, må det etableres en løsning med bruk av bankID e.l. noe som vil være svært 

fordyrende for nettselskapene (mindre nettselskaper kan oppleve å ha 5-10 kunder som ønsker kryptering, 

men som likevel må anskaffe kostbar dataløsning for å håndtere dette). 

 

Slik høringen fremkommer, tror vi bruken av HAN utgangen vil bli begrenset. Tredjepartsprodusenter vil 

sannsynligvis ikke tilby produkter med og uten kryptering.  Kryptering vil også gjøre at terskelen for at 

kunden skal ta dette i bruk vesentlig høyere.  

 

Nettselskapene definerer måledata som persondata i deres innsamling. Rutinene for håndtering er, og vil 

fortsatt være, strenge. Om sanntids måledata der hvor kunden frivillig åpner for å dele dataene med en 

markedsaktør skal defineres som persondata, er vi mer usikre på – og er i tilfelle en sak mellom kunden 

og markedsaktøren. Samtidig vil dette kunne være begrensende for utviklingen av tredjepartsprodukter og 

ikke minst nytten for sluttkundene. Vi viser i denne sammenheng til Datatilsynets veileder Personvern for 

apputviklere. 

 

Det at kunden må be om at HAN utgangen åpnes bør være nok sikring av persondata som kun kan brukes 

til å vurdere en persons strømforbruk. Ved å sette for høye krav til sikring vil det redusere det 

samfunnsøkonomiske potensialet til energi- og effekt-effektivisering som ligger i muligheten i at kunden 

får tilgang til sanntids måledata. Vi ser flere utfordringer knyttet til dette: 

 

• Terskelen for å ta i bruk HAN-data øker om kunden må foreta en vurdering om kryptering er 

nødvendig eller ikke. Dette vil også skape unødvendig bekymring for datasikkerhet i forbindelse 

med AMS-måleren. 

 

• Mange har tilgang til målerrom i dag og kan med en ringtrafo lese av forbruksmønsteret til en 

beboer i dag – her hjelper det ikke med kryptering! 

 

• Grensesnittet skal være inaktivt ved installasjon. Kundene bestemmer selv om og når 

grensesnittet skal benyttes. Gjennom dette har de kontroll selv. 

 

• Vil flere standarder og valgmuligheter kunne begrense innovasjon og ønsket effektivisering? 

o Uten kryptering 

o Med kryptering til Aidon 

o Med kryptering til Kaifa 

o Med kryptering til Kamstup 

o Forskjellige løsninger for forvaltning av krypteringsnøkler hos nettselskapene 

 

• Administrative løsninger for forvaltningen av status på den enkelte måler vil skape en barriere for 

kunde og nettselskap   

o Tekniske løsninger må utvikles 
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o Oppfølging ved flytting og målerbytter av åpning/lukking og krypteringsnøkler 

 

• I utgangspunktet vil det være kunder med sikringsskap inne i leiligheten som vil kunne benytte 

dette. For øvrige kunder vil det være forbundet med kostnader å få frem signaler fra HAN 

utgangen. Det vil kreve at kunder går sammen om å etablere interne trådløse nett for borettslag 

eller at det etableres trådbundet tilgang. Dette er det ikke forberedt for. I revidert NEK 399 vil det 

være lagt opp til kabling fra måler og inn i leiligheten. 

Energi Norges primære anbefaling er derfor at datastrømmen ikke krypteres. Dette betinger at 

terskelen for «tilstrekkelig fysisk sikring» er klart definert og lav. Det er nok at måleren er plassert i 

adgangskontrollert område. Adgangskontrollert område defineres ved at det er låst tilgang, dvs. at 

etasjefordelere, sikringsskap i trappeoppganger og felles målerplassering i underetasjer er tilstrekkelig 

beskyttet dersom ytterdørene er låst. Datatilsynet må akseptere at alle kunder i sameiet eller 

borettslaget har tilgang til alle målerne. Fysisk sikring ut over dette er kundens ansvar dersom kunden 

vil ha åpnet HAN utgangen. 

 

Avsluttende kommentarer 
Som beskrevet ovenfor, støtter Energi Norge ikke det utsendte forslaget til kryptering. Vi ber NEK trekke 

dokumentet og oversende saken til Datatilsynet og NVE for videre behandling. 

 

Vennlig hilsen 

Energi Norge  

 

 

 

Einar Westre Ulf Møller 

Direktør Nett og marked Næringspolitisk rådgiver 

 

 

Kopi: 

Datatilsynet 

NVE 


