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Klage på avslag om pålegg for fellesmåling  -  Ranheim  borettslag

Det vises til Deres klage av 26. februar 2004 over Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) enkeltvedtak av 2. februar 2004 vedrørende ovennevnte, samt
til øvrig korrespondanse i saken.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskriften),
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.

Departementet fikk oversendt klagen fra  NVE i brev  av 2. juni 2004 med direktoratets
merknader. NVE opprettholder  sitt standpunkt av 2. februar 2004.

Bakgrunn

Ranheim borettslag har gjennom Mo og Omegn boligbyggelag engasjert NBBL som
bistand i forbindelse med at HelgelandsKraft ikke ønsker å tilby fellesmåling av
borettslagets to boligblokker.

Ranheim borettslag har etablert en ny ledning mellom sine to blokker, som består av
hhv. 26 og 6 leiligheter, slik at inntaket kan gjøres via den største blokken.

Ranheim borettslag ønsker at HelgelandsKraft skal fellesmåle borettslagets to blokker.

NBBLs klage
NBBL starter sin argumentasjon med at alle kostnadene ved olabyggingen av
nettstrukturen tas av borettslaget selv, og at omleggingen av nettstrukturen foregår på
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borettslagets egen eiendom. NBBI, mener at avslaget innebærer at de økonomiske
gevinstene ved investering i fellesmålingsanlegg i borettslaget blir sterkt redusert og
fellesmåling kun for en bygning ikke vil være regnskapssvarende over tid for
borettslaget.

NBBL sier videre at fellesmåling blant annet gir grunnlag for effektbaserte tariffer i
borettslagene som skaper incentiver for å kjøre oppvarming av vann på tider med liten
last i strømnettet. Totalt sett mener de at de samfunnsøkonomiske gevinstene er
betydelige.

Videre argumenteres det for at fellesmålingssystemer reduserer energibruken
betydelig. NBBL mener at fellesmålingssystemer bidrar til å styrke konkurransen i
markedet ved at små forbrukere organisere seg og agerer som slagkraftige enheter
overfor leverandørene. Løsningen fremmer også utviklingen av fremtidsrettede
tarifferingsprinsipper ifølge NBBL.

Argumentasjonen tar videre for seg at kvaliteten i det interne overføringsnettet øker,
samt at netteier oppnår åpenbare besparelser når antallet målere reduseres fra 32 til en.

NBBL mener at forskriftens § 14-3 ikke skal tolkes begrensende slik at netteiere kan
nekte etablering av fellesmålingsanlegg i borettslag for mer enn en bygning ad gangen.
Et borettslag er en juridisk enhet som vil være naturlig som innkjøper.

NVEs vurdering
Ved oversendelse av klagen til Olje- og energidepartementet opprettholder NVE sitt
vedtak av 2. februar 2004.

NYE  starter sin vurdering med å presisere hva som ligger bak forskriftens § 14-3 som
sier:  "Nettselskapet skal på forespørsel tilby boligsameier, forretningsgårder, borettslag,
boligbyggelag og lignende,  måling  og tari{fering per felles inntaksledning".  NVE sier at
dette skal tilbys disse kundene og bestemmelsen gjelder normalt bare for en bygning.
Fellesmåling kan altså være hensiktsmessig og muligens gi samfunnsøkonomiske
gevinster -- i de tilfeller bestemmelsen omfatter. Det er ikke faglig grunnlag for å utvide
denne bestemmelsen til å gjelde flere bygninger. Nettselskapet kan etter egen
vurdering tillate fellesmåling av flere bygninger. Forskriftens § 14-3 skal forstås slik at
den avgjør i hvilke situasjoner kunden kan  kreve  fellesmåling. Utover dette skal
nettselskapet avgjøre om det vil tilby fellesmåling, så lenge det foregår i samsvar med
regelverket for øvrig. Presiseringen  "og normalt bare for en bygning"  ble fjernet da den
ble ansett som unødvendig for forståelsen av bestemmelsen. Intensjonen bak
bestemmelsen er uendret.

NVE mener  at NBBLs argumenter om energisparing  ikke er relevant,  da slike fordeler
kan oppnås ved at enkeltstående  bygninger  fellesmåles . NVE trekker  også i tvil
argumentasjonen om tariffgevinst ved fellesmåling . NVE mener  også at netteier  ikke vil
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oppnå betydelige besparelser sett i forhold til nettdriftens totale kostnader, da den
største delen av nettkostnadene er faste kostnader forbundet med utbygging og
vedlikehold.

NVE  sier også at kunder som blir fellesmålte mister muligheten til å velge eller bytte
leverandører på individuelt grunnlag, og dette kan ikke sies å fremme konkurransen.
Boligbyggelagene kan fremforhandle avtaler som er frivillig for medlemmene,
uavhengig av om disse er fellesmålte eller ikke.

Dersom ikke muligheten til å kreve fellesmåling begrenses, vil dette kunne få uheldige
konsekvenser, både ved at kostnader veltes over på kunder uten mulighet for
fellesmåling, og ved at konkurransen i kraftmarkedet hemmes.

Olje- og energidepartementets vurdering
Departementet vil påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for
seg klagerens anførsler utfra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Departementet viser til forskriftens § 14-3 som sier  "Nettselskapet skal på forespørsel tilby
boligsameier,  forretningsgårder,  borettslag,  boligbyggelag og lignende,  måling og tariffering
per felles inntaksledning",  samt intensjonen bak bestemmelsen. Bestemmelsen viser
hvilke situasjoner kunden kan  kreve  fellesmåling. Selv om presiseringen  "og normalt
bare for en bygning"  ble fjernet, har bestemmelsen samme intensjon.

Departementet viser til at HelgelandsKraft i tråd med forskriftens ordlyd er villig til å
akseptere fellesmåling for hver enkelt boligblokk, som vil si å redusere fra 32 målere til
2 målere, jf. brev fra HelgelandsKraft av 18. juli 2003. Ranheim borettslag ønsker en
ytterligere reduksjon fra•2 til 1 måler. Departementet kan ikke se at HelgelandsKraft
etter § 14-3 har noen plikt til å tilby og gjennomføre ytterligere tiltak, og legger derfor til
grunn at eventuell ytterligere fellesmåling vil være opp til nettselskapet å vurdere.

Ranheim borettslag har lagt ny kabel for egen regning mellom boligblokkene .  Dette har
borettslaget gjennomført på egen risiko, uten å være sikker på å få gjennom sitt krav
om ett felles leveringspunkt til sine to boligblokker. At Ranheim borettslag har
dekket/dekker alle kostnadene med omleggingen har ingen innvirkning på innholdet i
gjeldende § 14-3 eller departementet sitt vedtak.

Departementet konstaterer at Ranheim borettslag tilbyr å kjøpe/overta inntaks-
ledningen til den ene boligblokken, jf, brev av 3. oktober 2003 fra Andelslaget Mo og
Omegn Boligbyggelag til HelgelandsKraft, men at HelgelandsKraft ikke ønsker dette.
Departementet vil vise til at rettsforhold knyttet til inntaksledninger og måleutstyr er
privatrettslige forhold som i hovedsak hviler på avtale mellom nettselskap og
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nettkunde. Ytterligere omfang av fellesmåling ,  herunder spørsmålet om overtagelse av
inntaksledningen ,  må i tilfelle løses gjennom forhandlinger mellom partene.

Etter departementets vurdering er argumentet om at fellesmåling styrker konkurransen
i kraftmarkedet ikke korrekt.  Det er i dag ikke noe i veien for at et borettslag ,  med flere
bygninger som har hver sin strømmåler ,  kan inngå en strømavtale med en leverandør
som gjelder hele borettslaget og således være en stor og slagkraftig enhet.

Departementet vil avslutningsvis understreke at det er viktig at muligheten til  å kreve
tellesnåling må være begrenset for blant annet å unngå uheldige konsekvenser som
kostnadsoverveltning på kunder uten mulighet for fellesmåling og svekket konkurranse
i kraftmarkedet.  NVE regulerer dette forholdet gjennom forskriftens § 14-3.
Departementet mener derfor at det er riktig at nettselskapene selv skal få avgjøre om
de ønsker å tilby fellesmåling utover det som i dag  kreves i  forskriftens  §  14-3, og at det
bør legges til grunn en streng tolkning av denne bestemmelsen med hensyn på tilfeller
hvor det kan kreves fellesmåling .  Departementet vektlegger også at område-
konsesjonær i utgangspunktet bør avgjøre forhold knyttet til inntaksledninger ,  og viser
i den forbindelse til områdekonsesjonærenes leveringsplikt.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem .  Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av 2.
februar 2004.

Det gjøres oppmerksom på at Olje-  og energidepartementets avgjørelse er endelig og
ikke gjenstand for klage, jf, forvaltningsloven  §  28 tredje ledd  første  punktum.

Stein Øvstebø
Underdirektør

Kopi:
NVE
HelgelandsKraft
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