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NVEs vurdering i klage på Austevoll kraftlag fra Tonny Storebø - 

vedtak 

Tonny Storebø klager på Austevoll Kraftlags krav om individuell måling av utleieenhet, da dette i 

henhold til klager medfører store kostnader forbundet med ombygging. NVE har vurdert 

Austevoll kraftlag sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. 

NVE finner at Austevoll Kraftlag ikke har anledning til å kreve individuell måling av utleieenhet 

da denne ikke er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen).  

Saksopplysninger 

Tonny Storebø klaget Austevoll Kraftlag sin tarifferingspraksis inn for NVE i e-post av 31. januar 2014. 

Klager eier et hus i Kolbeinsvik på to etasjer. I kjelleretasjen er det en leilighet. I henhold til klager ble 

søknad om oppgradering av inntakssikringer innvilget, men etter at arbeidet var igangsatt ble 

elektrikerne stanset av Austevoll Kraftlag. Begrunnelsen var krav om individuell måling av 

utleieleilighet i henhold til NVEs forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). I henhold til klager 

vil dette medføre store endringer i installasjonen som medfører store ekstra kostnader for ham. Klager 

sendte i e-post av 12.03.2014, informasjon om at en endring av det elektriske anlegget ville koste om lag 

NOK 70 000 + moms. I e-post av 13.03.2014, viste han at i tillegg til endringer av det elektriske 

anlegget, ville kostnaden ved å rive og sette opp nye vegger komme på NOK 235 467,50.  

I brev av 13.2.2014 ba NVE Austevoll Kraftlag om redegjørelse for saken.  

Austevoll kraftlag redegjorde for saken i brev av 25.02.2014. I sin redegjørelse opplyste Austevoll 

kraftlag at de godkjente oppgraderingen 22.11.2014 på bakgrunn av opplysninger fra installatør om økt 

kapasitet fra 3x 25A til 3x63 ampere og oppgradering av inntaksbryter. Austevoll kraftlag ble først klar 

over kjellerleiligheten 26.11.2014, da installatør ba om at anlegget skulle spenningsettes. I og med at det 

ikke var lagt opp til separat måling for boenhetene, ba Austevoll Kraftlag om at anlegget ble endret slik 
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at kjellerleiligheten fikk separat måling. Austevoll kraftlag viste til kontrollforskriften og kravet om 

individuell måling.  

I redegjørelsen skrev også Austevoll kraftlag at de ut i fra dokumentasjonen de hadde mottatt fra klager 

ikke kunne fravike kravet om separat måling. De ba videre i sin redegjørelse NVE konkretisere grensen 

for hva som anses som en ”urimelig” kostnad, da totalkostnaden for omlegging av anlegg vil variere fra 

installasjon til installasjon. Austevoll kraftlag skrev også at saksbehandlingen ville bli uhåndterlig 

dersom de måtte forholde seg til hva den enkelte følte er kostbart. Dette ville også i henhold til kraftlaget 

bryte med prinsippet om objektive og ikke diskriminerende vilkår og tariffer. 

I e-post av 07.04.2014 ba NVE Austevoll Kraftlag spesifisere om utleieleiligheten var registrert i 

matrikkelen. I e-post av 15.05.2014 viste Austevoll Kraftlag at utleieleiligheten ikke var det.     

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 

energilovforskriften § 4-10. 

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 dreier seg om hvorvidt Austevoll kraftlag kan kreve at klager må legge 

opp til separat måling for utleieleilighet. 

I henhold til kontrollforskriften § 13-1 bokstav h) skal den enkelte boenhet eller fritidsbolig måles og 

avregnes hver for seg. Med boenhet menes enhet som er registrert i offentlig eiendomsregister 

(matrikkelen). En boenhet kan bestå av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd som helårs 

privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå 

igjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler som er bygd som 

bofellesskap regnes som selvstendige boenheter. 

En utleieleilighet i en enebolig vil kunne falle inn under definisjonen av boenhet som skal registreres i 

matrikkelen. Hva som registreres i offentlig eiendomsregister og hvordan dette følges opp ligger 

imidlertid utenfor NVEs myndighet.  

I henhold til Austevoll kraftlag er ikke Storebø sin utleieleilighet registrert i offentlig eiendomsregister. 

NVE vurderer det derfor dit hen at det ikke kan kreves individuell måling i henhold til 

kontrollforskriftens § 13-1 bokstav h). 

I tilfeller der boenheten er registrert i offentlig eiendomsregister, skal nettselskapet i henhold til § 14-3 i 

kontrollforskriften tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 

13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader. 

I sin redegjørelse av 25.02.2014 ber Austevoll kraftlag NVE konkretisere hvor grensen går for hva som 

anses som en ”urimelig” kostnad i forbindelse med krav om individuell måling. 
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NVE vurderer at 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.  

Kostnader forbundet med omlegging av installasjoner vil variere fra bygning til bygning, og det vil ikke 

være hensiktsmessig å komme med et kontret tall for når merkostnaden er urimelig. Det er nettselskapet 

som selv skal vurdere om måling per boenhet vil gi urimelige merkostnader i hvert enkelt tilfelle, men 

NVE legger til grunn at metoden for å beregne merkostnader sikrer likebehandling av kundene.  

Vedtak 

NVE finner at Austevoll Kraftlags tariffpraksis er i strid med § 13-1 bokstav h) i kontrollforskriften, da 

kravet om individuell måling relateres til boenheter som er registrert i offentlig eiendomsregister. Tonny 

Storebø sin utleieleilighet er ikke registrert i offentlig eiendomsregister. 

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 

 

 

  Kopi: Tonny Storebø, Austevoll 
 

  

 

   

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