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NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak 

Fjordveien 88 Sameie klager på opphør av fellesmåling av strøm som varslet i brev fra Hafslund 

Nett AS. NVE har vurdert Hafslund Nett AS sin praksis etter gjeldende regler i energiloven og 

tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Hafslund Nett AS har en praksis som er i strid med 

regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev fra Fjordveien 88 Sameie av 23. januar 2014. Det klages på brev fra Hafslund Nett 

AS av 8. januar 2014 med varsel om opphør av fellesmåling av strøm. NVE bes fatte vedtak om at 

Hafslund Nett AS skal tilby sameiet fellesmåling i henhold til kontrollforskriften § 14-3, som pålegger 

nettselskapene på forespørsel å tilby måling og avregning på felles inntaksledning når individuell måling 

gir urimelige merkostnader.  

Sameiet viser til at AMS-målere i den enkelte leilighet og sentral ble kjøpt inn fra Intelli AS for sameiets 

regning første gang i 2008 etter råd fra Hafslund Strøms Fellesmålingsavdeling. I forbindelse med at 

Hafslund Strøm AS besluttet å avvikle forretningsområdet fellesmåling i 2011 ble avtalen om 

fellesmåling overført fra Hafslund Strøm AS til Inergi AS. Sameiet opplevde at de ikke hadde noe valg 

enn å samtykke til overføringen ettersom det i henhold til brev fra Hafslund Strøm AS datert 29. 

september 2011 ville innebære oppsigelse av fellesmålingsavtalen.  

Inergi AS krevde imidlertid installasjon av nye målere da de kun aksepterte avlesning fra strømmålere 

de selv hadde levert. Nye AMS- målere og sentral ble installert i 2012 og ble bekostet av sameiet. 

Sameiet anfører at å bytte målere i leilighetene for tredje gang på få år vil gi urimelige merkostnader. 

Sameiet viser til at AMS allerede er installert og i bruk på plombert fellesmåler som avleses automatisk 

av Hafslund Nett AS hver time og at boligselskapet allerede oppfyller kravet til AMS, samt at AMS 

allerede er installert og i bruk i sameiets leiligheter som avleses og avregnes individuelt. Det vises til at 

de fleste leilighetene varmes opp av gass fra felles gassanlegg, og at felles varmtvann for alle 

leilighetene oppvarmes elektrisk og er en vesentlig andel av strømforbruket tilknyttet leilighetene, som 

inngår i felles strømforbruk for fellesanlegg og -arealer. 
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Sameiet skriver i brevet til NVE at de forstår at bestemmelsen i kontrollforskriften § 13-1 innebærer at 

hver boenhet og fritidsbolig skal måles og avregnes av et nettselskap, og for å være et nettselskap i 

lovens betydning kreves det at man har omsetningskonsesjon for nett. Ved at Hafslund Strøm AS har 

lagt ned forretningsområdet fellesmåling fra 31.desember 2011og at Hafslund Nett varsler opphør av 

fellesmåling strøm anfører sameiet at Hafslund
1
 er direkte ansvarlig for at sameiet ikke kan oppfylle 

bestemmelsen i § 13-1. 

Sameiet mener at Hafslund har satt sameiet i denne situasjonen i tiden frem til generell innføring av 

AMS i Norge og at Hafslund allerede har bidratt til urimelig merkostnader for sameiet ved at AMS-

målere har måttet kjøpes inn flere ganger både fra Intelli AS og Inergi AS. Det vises spesielt til 

oppfordring fra Hafslund Strøm AS om å anskaffe målersystem i e-post av 18. januar 2010, på et 

tidspunkt Hafslund som netteier og profesjonell part ifølge sameiet burde ha kjennskap til at dette vil 

kunne bli en midlertidig løsning og medføre en urimelig merkostnad for sameiet i påvente av innføring 

av AMS i Norge.  

Det vises videre til at Hafslund ikke har opplyst tilstrekkelig om regelverket, herunder om at 

nettselskapet på forespørsel skal tilby måling og avregning på felles inntaksledning når individuell 

måling gir urimelige merkostnader, jf. § 14-3 i kontrollforskriften.  

Om nødvendig for å oppfylle bestemmelsen i § 13-1 ber sameiet om at NVE pålegger Hafslund Nett AS 

å kjøpe anlegget fra sameiet og å overta eierskapet til målerne levert av Inergi AS, samt å dekke alle 

kostnader sameiet har hatt fra 2007 til 2012 i den forbindelse, inkludert teknisk og juridisk bistand, 

ubrukte nye målere fra Intelli AS med mer i henhold til påløpte fakturaer.  

NVE ba i brev av 12. februar 2014 med varsel om vedtak om at Hafslund Nett AS redegjorde for 

klagepunktene. Hafslund Nett fikk på forespørsel utvidet frist til 14. mars 2014 for tilbakemelding til 

NVE. 

Hafslund Nett ga sin redegjørelse av saken i brev av 14. mars 2014. Hafslund Nett fremholder at de 

forholder seg til NVEs endring av kontrollforskriften § 13-1 bokstav h) som ble gjeldende fra 1. januar 

2010, med krav om individuell måling og avregning av den enkelte boenhet eller fritidsbolig. Det vises 

til at avviklingen av eksisterende fellesmålinger av boenheter i henhold til NVEs forskriftsvedtak skal 

sees i sammenheng med utrullingen av AMS for å unngå unødvendige kostnader, og at tiden for 

Hafslund Netts AMS innføring nærmer seg. Det skrives at Hafslund Netts brev av 8. januar 2014 er å 

anse som en oppfølging av NVEs forskriftsvedtak og ment som et informasjonsbrev til berørte kunder.  

Hafslund Nett skriver videre at de ikke kan se å ha mottatt klage fra sameiet i forkant av sameiets klage 

til NVE. Hafslund Nett kan ikke se at § 14-3 er relevant i forhold til de kostnader klageren etter eget 

valg tidligere har lagt ned for å etablere fellesmåling, herunder installasjon av private automatiske 

internmålere. De kan videre ikke se at den enkelte kundes oppvarmingssystem og/eller 

varmtvannsløsninger isolert sett kan tillegges vekt i forhold til NVEs krav, og viser til at tilsvarende 

løsninger finnes i et stort antall fellesmålte anlegg som er avviklet, eller skal avvikles fremover.  

 

NVEs vurdering 

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og 

nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i 

energilovsforskriften § 4-10. 

                                                      
1
 Det fremkommer ikke i klagebrevet om det er Hafslund Strøm AS eller Hafslund Nett AS det refereres til.  
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Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere 

rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er 

nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

NVE legger til grunn at klagen omhandler unntak fra krav til individuell måling og avregning av hver 

enkelt boenhet på grunnlag av urimelige merkostnader.  

NVE vil innledningsvis presisere at Hafslund Strøm AS og Hafslund Nett AS er to selskaper som, selv 

om disse er i samme konsern, ikke kan behandles eller anses som ett selskap.  

Nettselskapene var frem til 31. desember 2009 på forespørsel pålagt å tilby kunder måling per felles 

inntaksledning. Med forskriftsendringen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 ble det i henhold til ny § 

13-1 bokstav h) krav til at nettselskapene måler og avregner den enkelte boenhet eller fritidsbolig hver 

for seg. § 14-3 ble samtidig omformulert til at nettselskapene på forespørsel skal tilby måling og 

avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige 

merkostnader (ny forskriftstekst i kursiv). 

Forskriften ble endret med den hensikt å sikre flere kunder lovfestede rettigheter med hensyn til 

leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning m.v. De som 

befinner seg bak et fellesmålt punkt har ikke tilgang til kraftmarkedet på samme vilkår som andre 

kunder. All informasjon fra nettselskapet vil gå til den juridiske enheten som står som kunde i det 

fellesmålte punktet. De som befinner seg bak fellesmålte punkt vil ikke ha tilsvarende rettigheter som 

individuelt målte kunder ved strømavbrudd. Fellesmåling av sluttkunder vil også føre til at 

områdekonsesjonæren får færre kunder å fordele de faste kostnadene i nettet på,,noe som innebærer 

høyere nettleie for øvrige kunder.  

I tilfeller måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig vil medføre urimelige merkostnader, skal 

nettselskapene på forespørsel tilby fellesmåling per felles inntaksledning. Med urimelige merkostnader 

menes når den samlede kostnaden hos kunde og nettselskap ikke står i forhold til den samlede nytten 

som forventes oppnådd ved måling og avregning per boenhet. Eksempler på dette kan være bygg hvor 

det kreves store ombygginger av den elektriske installasjonen for at de aktuelle boenheter eller 

fritidsboliger lar seg måle enkeltvis.  

Det er nettselskapet som vurderer om måling per boenhet eller fritidsbolig vil gi urimelige merkostnader 

i hvert enkelt tilfelle. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap kan forholdet bringes inn for NVE som 

fatter vedtak i saken. 

Retten til å kreve fellesmåling opphørte 1.januar 2010. Av hensyn til urimelige kostnader ble det 

imidlertid tillatt å la kunder som allerede var fellesmålte per 1. januar 2010 hvor det måtte installeres 

nye målere, eller eksisterende målere måtte byttes ut, forbli fellesmålte inntil det innføres avanserte 

måle- og styringssystemer (AMS) i det aktuelle nettområdet. AMS ble vedtatt innført innen 1. januar 

2019 ved endring av Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester (avregningsforkriften) gjeldende fra 1. juli 2011.  

Opphør av fellesmåling og utrulling av AMS er to uavhengige prosesser. Opphør av fellesmåling ble 

tillatt utsatt i påvente av utrulling av AMS av hensyn til urimelige kostnader. At sameiet allerede har 
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installert AMS-målere gir ikke grunnlag for unntak fra kravet om individuell måling av hver enkelt 

boenhet. NVE vil presisere at det er nettselskapet Hafslund Nett AS som er ansvarlig for at kravet i 

kontrollforskriften § 13-1 bokstav h) om at hver enkelt bolig og fritidsbolig måles og avregnes 

individuelt følges, og ikke sameiet.   

Når det gjelder kostnader ved nettselskapenes utrulling av AMS, skal nettselskapene selv bekoste 

anskaffelse og montering av AMS-målere, samt drift og vedlikehold. Nettselskapet er imidlertid ikke 

forpliktet til å dekke kostnader som oppstår i de tilfeller det må gjøres endringer i kundens private 

installasjon.  

NVE kan på grunnlag av innsendte dokumenter ikke se at Hafslund Nett AS har påført sameiet 

urimelige kostnader, eller at det har blitt dokumentert at ombygging av sameiets installasjon er 

nødvendig og om eventuell ombygging vil være urimelig kostbart. NVE vil ikke pålegge Hafslund Nett 

AS å tilby Fjordveien 88 Sameie fellesmåling på grunnlag av urimelige merkostnader på dette stadiet. 

Dersom det blir nødvendig med ombygging av den interne installasjonen i sameiet, og sameiet mener at 

disse kostnadene er urimelige, kan sameiet forespørre Hafslund Nett AS om måling og avregning per 

felles inntaksledning, jf. kontrollforskriften § 14-3. Dersom partene ikke kommer til enighet kan saken 

klages inn på nytt for NVE.  

 

Vedtak 

NVE finner ikke at Hafslund Nett AS har opptrådt i strid med kontrollforskriftens bestemmelser.  

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ove Flataker  

avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

 

 

  Kopi: Hafslund Nett AS, 0247 OSLO 
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