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Avslutning

Tusen takk for deltagelse

• Presentasjoner vil være tilgjengelig på egen hjemmeside: 
https://www.smartinnovationnorway.com/smarte-byer/om-smart-vann/

• Nye webinar kommer i 2023
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Vannmålere

Tone Mjøs – Leder av programkontoret



Kommuner går sammen for å gi 
bedre digitale tjenestetilbud til 
innbyggere og næringsliv.

Styrke kompetanse og samle kommunal sektor

- Trekke i felles retning, dele og gjenbruke

Øke utbredelse av nasjonale digitale løsninger
og evnen til å hente ut gevinster av disse

- Nytt, nyttig og nyttiggjort

En premissgiver og pådriver I det nasjonale
utviklingsarbeidet

- Påvirke den sentrale digitaliseringsagendaen



Hvordan startet det hele for oss i DigiViken?







Da startet vi på en reise, og jeg håper vi nærmer oss 
målet, 



Da startet vi på en reise, og jeg håper vi nærmer oss 
målet, men hva er målet?



Da startet vi på en reise, og jeg håper vi nærmer oss 
målet, men hva er målet?  Hva får vi lov til?









torsdag 15. oktober 2020

• I diskusjonen etter den første versjonen av dette webinaret kom det 
flere kommentarer om ønske om gode veiledninger på hvordan man 
kan utforme abonnementsvilkår og forskrifter i henhold til GDPR fra 
bransjens organisasjon Norsk Vann. Er det på tide med nasjonal 
veiledning? Datatilsynet bekrefter også at de skal nå sette seg i saken 
hvordan kommuner behandler personvern for sine abonnenter. Men 
det finnes inget nasjonal organ som kan pålegge eller gi råd om slike 
spørsmål. Er det på tide å samle nasjonale regler om vannmåling 
under et statlig organ?
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Bedre utnyttelse av data 
er viktig om Norge skal 
lykkes i overgangen til et 
mer bærekraftig 
samfunn og en grønnere 
økonomi.





Del 2



Dumme Smarte Veldig smart

Målet er at folk 
heller skal betale for 
faktisk forbruk 
månedlig og ikke alt 
en gang i året.

Vannmåler må en 
gang i året lese av 
tallet for forbruket 
og melde det inn til 
kommunen

?





Hvaler kommune



Lier kommune



Notodden kommune



Prosjektet Smart vann – Sakset fra Molde kommune 



Asker kommune











Digitale vannmålere

Fred Ivar Aasand, Norsk Vann

Behandlingsgrunnlag for bruk av målerdata



Dagens tekst:

• Oppsummering av et notat Norsk Vann har fått utarbeidet om adgang 
til fjernavlesning av vannmålere i henhold til personopplysningsloven

• Fokus er på husstandsvannmålere (husholdningsabonnenter)

• Forbruksdata til fakturering

• Forbruksdata fra husstandsvannmålere til lekkasjedeteksjon

• Bruk av andre data enn forbruksdata fra vannmålere



– Hjemmelsgrunnlaget er kun knyttet til fakturering av vannforbruk
– Hjemmelsgrunnlaget gjelder uavhengig av type vannmåler

LOV Vass- og avløpsanleggslova Gebyrbestemmelsene (§3, 4 og 5)

SENTRAL FORSKRIFT Forurensningsforskriften §16-4 Årsgebyr

LOKAL FORSKRIFT Kommunens forskrift om vann og avløpsgebyr

Det juridiske grunnlaget for pålegg om innstallering av vannmålere



Innsamling av vannmålerdata

Med fjernavlest vannmåler innføres ny teknologi for overføring av 
vannmålerdata

Ansvaret for avlesning og oversending av vannmålerdata flyttes fra 
abonnent til kommune/behandlingsansvarlig

Det kan nå foregå en kommunikasjon mellom vannmåler og 
sentralsystem uten at abonnent er «involvert»...

Hvilken betydning har dette?



Personopplysningsloven (og personvernforordningen) 

Det følger av personopplysningsloven § 2 at loven og 
personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert 
behandling av «personopplysninger». 

Det må derfor vurderes hvorvidt de opplysningene som samles inn og 
behandles utgjør personopplysninger. 

Dersom opplysningene ikke kan defineres som personopplysninger, 
kommer ikke personopplysningsloven og personvernforordningen til 
anvendelse. 

Det er opp til den behandlingsansvarlige (kommunen) å vurdere 
hvorvidt de aktuelle opplysningene utgjør personopplysninger. 



Vannmålerdata og personvern/GDPR

Det er rimelig å anta at vannforbruk kan si noe om en persons adferd, 
altså er det å anse som personopplysninger
(personopplysning er definert i personvernforordningens art 4 nr 1.)

Vi legger til grunn at personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav e) 
utgjør behandlingsgrunnlag for behandling av opplysninger til 
faktureringsformål.
I det ligger det at det er nødvendig å behandle opplysninger innhentet fra vannmålere for å 
ivareta kommunens ansvar som myndighetsutøver i henhold til vass- og avløpsanleggslovas regler. 

Hvorvidt det er nødvendig å installere fjernavleste vannmålere for å 
innhente opplysningene ligger innenfor kommunens handlingsrom å 
beslutte.



Dataminimering

Bestemmelsen i personvernforordningens artikkel 5 nr 1 bokstav c er også sentral. 
Det fremgår av denne bestemmelsen at personopplysninger skal:

«c) være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene 
de behandles for («dataminimering»)»

På denne bakgrunn kan ikke opplysninger samles inn oftere enn det som er 
nødvendig for å fakturere abonnentene. Det betyr at avlesning av vannmåler kan 
skje årlig, kvartalsvis, eller eventuelt månedlig, avhengig av vannverkets 
faktureringspraksis...

«Valg av teknologi for innsamling av data er underordnet.» 



Bruk av forbruksdata for korrekt avregning av vannforbruk 

• Foreløpig konklusjon er at behandling av fjernavleste forbruksdata for 
faktureringsformål er forenlig med personvernforordningen (art 6 nr 1 bokstav e, 
«utøve offentlig myndighet»). 

• Forutsetningen er at de grunnleggende behandlingsprinsippene i 
personvernforordningen art. 5 overholdes, særlig art. 5 nr 1 bokstav c, hvor 
opplysningene skal være begrenset til det som er nødvendig for formålene de 
behandles for (dataminimering).

• Dette kan gi begrensninger på hvor ofte det er nødvendig å samle inn 
forbruksdata for faktureringsformål.

Oppsummering:



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

Spørsmålet er om det etter personopplysningsloven er 
adgang for vannverkene, når vannmåler er installert 
med hjemmel i gebyrbestemmelsene, å definere et nytt 
formål for innsamling av vannmålerdata til bruk for å 
avdekke lekkasjer?



Reduksjon av vannlekkasjer

På landsbasis lekker i overkant av 30 % av det ferdigbehandlede 
drikkevannet ut av distribusjonsnettet før det når forbrukeren.
Vi kan anslå at ca 50 % av disse lekkasjene skjer på det kommunale nettet, 
og ca 50 % av lekkasjene skjer på det private stikkledningsnettet.
Ofte oppdages ikke lekkasjer før det oppstår brudd på vannledningen, noe 
som igjen medfører skade på omgivelsene, både ved oversvømmelse og 
ved utvasking av masser. 
Brudd på vannledning kan også medføre forurensning av drikkevannet ved 
trykkløst nett.
Av den grunn er det viktig å avdekke lekkasjer på et så tidlig stadium som 
mulig. 
Å begrense lekkasjer fra nettet vil optimalisere vannverkenes drift ved at 
vannet som ressurs blir bedre ivaretatt, og ved en bedre målretting av 
rehabiliteringsprosjekter.



Krav i drikkevannsforskriften – lekkasjereduksjon

Det følger av drikkevannsforskriften § 15 første ledd at 
vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets 
distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en 
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og 
for å bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann. 

En annen sentral bestemmelse er drikkevannsforskriften § 9, hvor det 
er bestemt at vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er 
utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner 
for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.

Et viktig tiltak for å oppfylle kravene i drikkevannsforskriften er å 
utbedre lekkasjer på vannledningsnettet.



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

Så tilbake til vårt spørsmål:
Er det etter personopplysningsloven adgang for 
vannverkene, når vannmåler er installert med hjemmel 
i gebyrbestemmelsene, å definere et nytt formål for 
innsamling av vannmålerdata til bruk for å avdekke 
lekkasjer?



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

Forbruksdata blir i utgangspunktet samlet inn for faktureringsformål, 
og i henhold til personvernforordningen art. 6 nr 4 kan opplysningene 
som er samlet inn for ett formål også benyttes til andre formål, 
dersom dette formålet er forenlig med det opprinnelige formålet.

Gjenbruk av opplysninger samlet inn for fakturering vil ikke være 
aktuelt for formålet å avdekke lekkasjer, fordi opplysningene som 
benyttes til fakturering ikke vil være samlet inn med tilstrekkelig 
hyppighet til å kunne avdekke lekkasjer på vannledningsnettet. 

Dette innebærer at det foreligger behov for ny innsamling av 
personopplysninger til dette formålet, og det må vurderes om det er 
adgang til å samle inn personopplysninger med det formål å avdekke 
lekkasjer.



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

I utgangspunktet kan man argumentere for at art. 6 nr 1 bokstav f, 
«berettiget interesse» skal kunne utgjøre et lovlig 
behandlingsgrunnlag for innsamling av forbruksdata for å avdekke 
lekkasjer, med den begrunnelse at vannverkseieren i henhold til 
drikkevannsforskriften § 9 er pålagt å sikre at vannforsyningssystemet 
er utstyrt og dimensjonert for å kunne levere tilstrekkelige mengder 
drikkevann til enhver tid.

Det er også relevant å vise til drikkevannsforskriften § 15 første ledd 
som pålegger vannverkseieren på sikre at distribusjonssystemet er i 
tilfredsstillende stand. Dette under forutsetningen av at 
«nødvendighetskriteriet» i forordningens artikkel 6 nr 1 bokstav f er 
oppfylt.



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

Av interesse i denne sammenheng er en vurdering utarbeidet av den 
danske Energistyrelsen. Den danske Energistyrelsen, som er et 
direktorat under det danske Klima-Energi- og Forsyningsministeriet, 
publiserte 5. januar 2018 dokumentet: «Dansk afklaring om 
fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen». 
Energistyrelsen var i den forbindelse også i dialog med 
Justisministeriet for å avklare hjemmelsgrunnlaget. 

Norske myndigheter har foreløpig ikke foretatt noen konkret 
vurdering av det samme spørsmålet. Avklaringen fra den danske 
Energistyrelsen kan ikke direkte gjøres gjeldende i Norge, men er av 
interesse da den belyser de hensyn danskene har lagt vekt på i sine 
vurderinger. 



Bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer på vannledningsnettet

Den vurderingen danske myndigheter v/Energistyrelsen har foretatt 
konkluderer med at bruk av forbruksdata for å avdekke lekkasjer under 
visse omstendigheter er forenlig med personopplysningsloven, med 
hjemmel i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f. 
Forutsetningen er at opplysningene som behandles ikke defineres som 
særlige kategorier av personopplysninger i henhold til art. 9, og at det ikke 
samles inn flere opplysninger enn strengt nødvendig for formålet, jf. art 5. 
Dersom disse omstendighetene er til stede, er det etter Energistyrelsens 
vurdering ikke nødvendig å innhente samtykke fra abonnenten.

Vi kan ikke se at de samme hensyn ikke skulle gjøre seg gjeldende under 
norske forhold. Men så lenge det ikke foreligger noen avklaring foretatt av 
norske myndigheter eller domstoler på dette området, kan vi ikke 
konkludere med at det samme vil gjelde i Norge.



Bruk av akustiske sensorer til å avdekke lekkasjer på det private 
stikkledningsnettet

Det kan være opplysninger fra sensorer i vannmåleren som ikke går 
på forbruksdata (tellerverket), og som således ikke sier noe om 
personers adferd

Et relevant eksempel er akustiske sensorer i vannmålerne som lytter 
etter lekkasjer på stikkledningsnettet.

Etter vår vurdering vil installering av akustiske sensorer være lovlig i 
henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr 1 bokstav f, slik at 
dette kan gjøres uten samtykke fra abonnenten.

Abonnenten må imidlertid opplyses om at vannmåleren inneholder 
en slik sensor som kan lytte etter lekkasjer på ledningsnettet, jf
personvernforordningen art. 5 nr 1 bokstav a).



Bruk av akustiske sensorer til å avdekke lekkasjer på det private 
stikkledningsnettet

Begrunnelse for at artikkel 6 nr 1 bokstav f etter vår vurdering kan 
utgjøre et lovlig grunnlag for å installere akustiske sensorer i 
vannmålerne er som følger:

1) Det må foreligge en «berettiget interesse» hos den 
behandlingsansvarlige i å behandle de aktuelle personopplysningene.

2) Behandlingen må være «nødvendig for formål knyttet til de 
berettigede interessene». 

3) De berettigede interessene må etter en interesseavveining veie 
tyngre enn de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter 
og friheter. 



Bruk av akustiske sensorer til å avdekke lekkasjer på det private 
stikkledningsnettet

Det foreligger så langt vi kjenner til ikke rettsavgjørelser på dette 
feltet, og vi kan derfor ikke konkludere i disse spørsmålene.



Takk for meg!



VANNMÅLERE
• Hvorfor Vannmålere

• Måleprinsipper

• Signaler

• Data fra målere

• Nye regler fra Justervesenet.



Hva er en vannmåler?

• En vannmåler er en innretning som
måler den vannmengde som har strømmet
gjennom et rør i en viss tid.



Hvorfor Vannmålere

Rett fakturering

Bedre kontroll

Mindre til avløp



Mest Brukte målerprisnipper

Vingehjul Ringstempel Elektromagnetisk Ultralyd



Hva betyr Q?

Q1 Minste strømningsrate (Q₁ ) Den laveste strømningsraten 
hvor vannmåleren gir angivelser som oppfyller kravene med 
hensyn til maksimal tillatte målefeil.

Q2 Overgangsstrømningsrate (Q₂ ) Den verdien for 
strømningsrate som opptrer mellom permanent og minste 
strømningsrate, hvor strømningsrate området deles i to 
områder, «øvre område» og «nedre område». Hvert område 
har en maksimal tillatt målefeil.

Q3 Permanent strømningsrate (Q₃ ): Den høyeste 
strømningsraten hvor vannmåleren fungerer tilfredsstillende 
ved normale bruksforhold

Q4 Overlaststrømningsrate (Q4 ): Strømningsrate ved 
overbelastning er den høyeste strømningsraten der måleren 
fungerer tilfredsstillende over kort uten å ta skade. 



MID

• Measurement Instrument 
Directive (MID), et europeisk 
direktiv som trådte i kraft i 2006. 
MID er et direktiv fra EU som skal 
sette en felles standard på 
metrologi på tvers av 
medlemslandene i EU. Det betyr 
at alle typer målere som har en 
MID-godkjenning kan brukes i 
alle land i europa



Hva slags trådløse
signaler sender 
målere.



WM-Bus

• Signallengde på 868MH er ca 
500M

• OMS – OPEN METER 
STANDARD

• drive-by

• Basestasjoner



LoRaWan Longrange Radio Wide Area 
Network 



NB-IoT - LTE-M

• Mobil dekknig

• Sim-kort /E-sim

• Ingen utbygging



Typiske 
data måler 
sender

Måler nummer

Dato og tid

Målerstand

Alarmer



GDPR



Ny forskrift om krav til vann- og 
varmeenergimålere

De oppdaterte 
forskriftene for vann- og 
varmeenergimålere gir 

leverandørene av vann og 
varme ansvaret for å følge 
opp at forbruket blir målt 

med godkjente og 
nøyaktige målere.

Tidligere har det kun vært 
krav til vann- og 

varmeenergimålere når 
disse tilbys for salg. Det vil 
si at en måler skal ha vært 

gjennom testing hos 
produsenten slik at den 
med sikkerhet oppfyller 

nødvendige krav i 
Måleinstrumentdirektivet. 
Forskjellen fra neste år er 

at måleren også skal 
oppfylle krav når de er i 

bruk ute i de tusen hjem.

I forskriftene pålegges nå 
brukeren av vann- og 

varmeenergimålere å ha 
på plass et 

internkontrollsystem som 
ivaretar kravene i 

forskriften. For 
vannmålere omfatter 

dette i hovedsak 
kommunale etater og 

enkelte private vannverk.



Tusen takk for meg! ☺

Morten Økland

+47 22 73 67 63

mo@axflow.no

Pumper Ventiler Instrumentering Service

Din komplette leverandør av produkter og tjenester
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Først 3 bilder som definerer personopplysningene som er temaet.

Anonyme data er trikset for å omgå personvernregelverket.
Av og til forveksles anonymisering med to lignende fenomener, nemlig 
pseudonymisering og avidentifisering. Slik forveksling kan være uheldig, i verste fall kan 
det resultere i at man gjør seg skyldig i lovbrudd med de følgene det kan få.

Pseudonym - sannsynlighet for at enkeltindividet vil kunne bli indirekte identifisert.

Avidentifisert og Kryptert samsvarer ofte med Pseudonym, og er ikke anonymisert.
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Mange har en for snever oppfatning av hva en personopplysning er – det er en vid 
definisjon.

Enhver opplysning som kan knyttes til en identifisert eller en identifiserbar fysisk person.
• Identifisert (direkte tilknyttet en person)
• Identifiserbar (ved sammenstilling av opplysninger)
• Fysisk person (mennesker – juridiske personer (altså selskaper/organer) har ikke 

personvern)

• Eksempler på opplysninger
• Opplysninger om kommunikasjon, aktiviteter, finansielle opplysninger.
• Særlige kategorier av personopplysninger (som bare kan behandles lovlig 

etter strenge krav)

• Uavhengig av om det er opplysninger om deg som oppstår i forbindelse med 
utøvelse av arbeidsoppgaver - f.eks. ditt bilde, stemme, synspunkter, adferd, 
osv.

• Det er fortsatt personopplysninger = personvernregelverket kommer til 
anvendelse – men vil vurderes annerledes enn bruk av andre 
personopplysninger – noen ganger «mildere», noen ganger «strengere».
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Først: Reglene om rettighetene til de som får sine personopplysninger behandlet – de 
registrerte.

Man har rett til informasjon om (art 12-14) og innsyn i egne personopplysninger (art 15).

Slippe automatiserte avgjørelser, inkludert profilering (ny, art 22)) 
Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende 
er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for 
eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende.

Disse rettighetene har man i alle tilfelle når man får sine personopplysninger behandlet, 
ikke bare når et sikkerhetsbrudd oppstår.

 Behandlingsansvarlige, databehandlere, underleverandører har plikter.
 Avklar ansvarsforholdene! (hvis ikke vet man ikke hvilke plikter man har, og da blir det 

vanskelig å overholde regelverket.

4



Kommunene er generelt ikke gode til å informere om hva den nye automatiske 
vannmåleren gjør eller ikke gjør. 
Datatilsynet får mange bekymrede henvendelser fra forbrukere i landet.

Hvor ofte leses dataene av? Hvordan er de beskyttet, der de lagres og under transport? 
Hvordan lagres de? Hvor lenge lagres de. Kan jeg be om innsyn?

Hvem kan få innsyn i mine data? Er det kun for årlig fakturering? Eller kan andre bruke 
dataene for å se om huset er bebodd, eventuelt hvor mange som bor i husstanden.

Arendal kommune, Sarpsborg kommune, Asker kommune, Lier kommune, Nordre Follo 
kommune, Tydal kommune, Eidsvoll kommune, Hvaler kommune, Indre Østfold 
kommune, Bergen kommune, Krødsherad kommune, Lillestrøm kommune, Inderøy 
kommune, Marker kommune, Melhus kommune, Trysil kommune.
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Vannmålerene som nå er installert eller installeres i en rekke kommuner er ikke så 
regulert om strømmålerne.

Vanligvis gjelder det samme avlesingshyppighet for automatiske vannmålere som 
manuelle. Vanligvis går avtalen med kommunen ut på en årlig avlesning.

Formålet med avlesingen er å fakturere for årlig forbruk.

Forbrukeren kan eventuelt ha noen ekstra fordeler med automatisk måler, denne kan få 
hjelp til å se om det er lekkasjer på sitt anlegg.

Andre, for eksempel kommunen, kan ikke bruke vannmåleren til andre formål enn årlig 
fakturering, om det da ikke er ordnet med hjemmel til noe annet.

Det er mye  man kan bruke vannmålerne til men dette krever altså hjemmel siden 
vannforbruket er en personopplysning. Jeg kommer tilbake til dette som har med 
hjemmel å gjøre.
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Opplysninger om strømbruk er i utgangspunktet knyttet til et målernummer på en 
bestemt adresse, ikke til en person. Men når måleren igjen knyttes til en huseier kan 
opplysningene om strømforbruket spores tilbake til en bestemt person. Dette kan være 
abonnenten selv eller en annen person, slik som en leietaker. 

Opplysninger om strømforbruk er å anse som en personopplysning og må behandles 
som slike. Nettselskapene og aktuelle aktører må påse at personvernregelverket følges. 
Dette innbefatter at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende ivaretatt og at 
opplysningene kun benyttes til formål det er gitt tillatelse til.
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Avregningsforskriften regulerer dette. Avlesing en gang i timen og lagring i 3 år. Denne 
forskriften overstyrer personvernregelverket. Uten forskriften måtte dataene bli slettet 
umiddelbart etter at regningen var betalt og var godkjent av forbruker.
Hva er formålet med lagring i 3 år? Det er for forbrukeren. Skjer det en feilfakturering 
kan de gå tilbake i tid.  Forbrukeren kan øke denne tilden til 10 år om forbrukeren ønsker 
det og samtykker til det.
Forbrukeren selv, og ingen andre, kan hente ut data fra Home area Network – adapteren. 
Denne er også regulert.

Det er ikke å legge skjul på at Datatilsynet ikke ønsket så hyppige avlesninger og ikke så 
lang lagring. Vi foreslo alternative løsninger som bedre ivaretok personvernet. 
Dette ble, som vanlig, parert med, sikker lagring og begrensning av bruk og tilganger. 

Fødselsnummer
Lagringstid på 3 år i Elhub for timemålte målepunkt.
Tilrettelagt i Elhub for 15-minutters oppløsning.
Lagring opp til 10 år med sluttbrukers samtykke.
Kun rett til data for fakturering.
Sende melding til DT om det foretas lagring for andre formål.
Sletting av opplysninger.
Innsyn

8



Det er mange detaljer man kan utlede av dataene fra de automatiske strømmålerne. 
Dette gjelder også når forbruket ikke avleses kontinuerlig som i dette eksempelet.
Det er mulig å avlese om og når det dusjes. Om kjøleskapet er gammelt eller nytt.
Når man kommer hjem fra jobb.
Hvert elektrisk utstyr vil kunne gjenkjennes på sitt mønster. 
Også spesielt helseutstyr som sier noe om beboers helse vil ha et eget mønster som kan 
kjennes igjen.
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Her er et eksempel på en 2 måneders periode.
Her kan man se når det foregår noe uvanlig i boligen (blått).

De oransje feltene viser når det ikke er noen tilstede i boligen.

Brune felt viser når man er delvis borte.

Denne informasjonen er klart personopplysninger, altså også når man bare tar 
utgangspunkt i daglig forbruk.
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Her er det et eksempel på forbruk i løøpet av døgnet i en måned.

Rødt viser aktivitet om morgenen eller det som strekker seg over hele dagen.
Blått viser hvor lenge det er aktivitet på kvelden.
Grønt viser uvanlig aktivitet.
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Her er  et norskt eksempel med 24-timers avlesing.
Avlesingene er nøyaktige og forteller dermed via mønstre mer om forbruket enn man
kan tro ved første øyekast.
Her skjer el-bil-lading fra klokken 3.
Varmtvannsbreder klokken 9.
Og så videre.
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Med kortere intervaller slik som her med kontinuerlig avlesing, vil man kunne avles 
mønster på alt strøforbruk.
Til venstre viser grafen tidsspenn på 5 minutter. Til høyre et tidsspenn på 24 timer.
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Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge 
opp eget forbruk. Informasjonen fra HAN-porten gir deg for eksempel muligheten til å 
koble til systemer som igjen kobler ut såkalte trege laster i perioder med høy effekt. Det 
kan være varmekabler og varmtvannstanken, som kan kobles ut i et par timer midt på 
dagen uten at du merker det. Men for å kunne bruke smart energistyring optimalt bør du 
åpne HAN-porten.

Fordelen med en egen mulighet for privat avlesing av strømforbruket på denne måten er 
å oppdage feil på eget strømanlegg. Det er også med dette mulig å oppdage feil på 
utstyr. For eksempel om kjøleskapet er klart for utskifting på grunn av høyt 
strømforbruk.

På dagens automatiske vannmålere er det ikke lagt opp til egen HAN-kontakt, slik at 
forbrukeren lett kan overvåke eget vannforbruk og eventuelle lekkasjer. 
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Det ble lagt ned mye arbeid i å beskytte opplysningene fra strømmåler og til den sentrale 
lagring. Her måtte det et betydelig påtrykk for at informasjonssikkerheten skulle ivaretas 
på en tilfredsstillende måte. Mange kommunikasjonsløsninger ble vurdert.
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Avregningsforskriften gir en nøye opplisting av hvilke formål som skal dekkes i 
forbindelse med de automatiske avlesningene.

Avregningsforskriften
AMS skal:
a) lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne 
stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter,
b) ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt 
utstyr basert på åpne standarder,
c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere,
d) sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd,
e) kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte 
anlegg,
f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre 
styrings- og jordfeilsignal,
g) gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og
h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger.
Reguleringsmyndigheten for energi kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra 
enkelte funksjonskrav.
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Art 6, Om behandlingens lovlighet, - Lovhjemmel eller samtykke?

Særlige kategorier personopplysninger Art 9, Helseopplysninger

Art 10 - lovovertredelser

Avlesingshyppighet

Åpenhet om hva som innhentes / Hva som behandles – Det må legges til rette for 
innsyn.

Kommuner kan ikke benytte informasjon om vannforbruk til nye formål, dette vil i så fall 
være en gedigen formålsutglidning.
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Datatilsynet vil følge utviklingen på dette området nøye. I motsetning til for automatisk 
avlesing av strømforbruk, der Datatilsynet kunne forholde seg til landsdekkende sentrale 
aktører, kan det bli en utfordring å følge opp enkeltkommuner innen området for 
automatisk avlesing av vannforbruk. En endring til hyppigere innsamling av informasjon 
om vannforbruk vil oppfattes som invaderende på privatlivet til folk. Muligheten til å 
foreta billig og omfattende informasjon om privatlivet til folk er generelt enkelt å få til 
teknologisk sett. 

Bruk av ny teknologi, kan utløse behov for en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse. Dette skyldes, at bruk av denne teknologi kan innebære nye former for 
datainnsamling og -anvendelse, eventuelt med en høy risiko for fysiske personers 
rettigheter og frihetsrettigheter. De personlige og sosiale konsekvenser av bruken av ny 
teknologi kan være ukjente. En konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse vil hjelpe 
den dataansvarlige med at forstå og behandle slik risiko. Løsninger kan få betydelig 
innvirkning på borgernes dagligdag og privatlivets fred og derfor kreve en slike
vurderinger.
Det er viktig at det søkes etter alternative løsninger som i så liten grad som mulig 
utfordrer personvernet. 
Det er en plikt å vurdere løsninger som ivaretar personvernet. Et nytt system må allerede 
fra designfasen bygge personvern inn i løsningene etter prinsippene for innebygd 
personvern. Dette følger av personopplysningsregelverket. 
Her er det altså mange avklaringer og arbeid som må gjøres av kommunene om det er 
ønskelig å ta i bruk automatisk forbruksmåling av vannforbruk.
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Det norske Datatilsynet holder ikke på alene. Gjennom personvernforordningen 
samarbeider og samkjøre vi vårt arbeid med de andre Datatilsynene i Europa. Dermed 
blir det samme behandling i Norge som i andre europeiske land. Dette  er spesielt viktig 
for de virksomhetene som opptrer i flere land, men også greit å vite for de som bare 
holder på i Norge, at regelverket ikke er spesielt strengt eller slapt i Norge.

Det europeiske personvernombud, EDPS, har vært spesielt klare på bruk av data fra 
automatiske strømmålere.
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