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NVEs vurdering i klage på avvikling av fellesmåling - vedtak
NyliBorettslag1 klagerpåAgderEnergivarselom avviklingav fellesmåling.NVEharvurdert
AgderEnergiNettsin praksisi dennesakenettergjeldenderegleri energilovenog tilhørende
forskrifter.NVEfinnerat AgderEnergiNettsitt kravom avviklingav fellesmålingav Nyli
Borettslager i stridmedkontrollforskriften§ 14-3så lengeavviklingenikkeseesi sammenheng
medomleggingtil avansertemåle-og styringssystemer.

Saksopplysninger

I brev av 1. desember 2011 klager Nyli borettslag 1 på Agder Energi Nett (AEN) sin avgjørelse om å
avvikle avtale om fellesmåling av borettslaget. Nyli Borettslag mener at en slik endring vil bryte med
borettslovene. Borettslaget mener at AEN kun har ansvaret frem til første koblingspunkt fra hovednettet
og inn til blokkene og at alt på innsiden av koblingspunktet er borettslaget sitt ansvar. Det trekkes også
fram at det er borettslaget som har bekostet målerutstyret som ble montert i 2002.

NVE ba AEN kommentere de forhold som ble tatt opp i klagen. I tillegg ba NVE om at det ble gjort rede
for hvem som i dag eier målerne som er installert i hver boenhet og hvorvidt omleggingen ble sett i
sammenheng med innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

AEN svarer at det er Nyli Borettslag 1 som eier målerne i borettslaget og at AEN ser for seg to
alternativer for omlegging til individuell måling. Det første alternativet er at AEN kjøper målerne av
borettslaget gitt at målerne er godkjente og kurante. Det andre alternativet er at AEN erstatter målerne
som i dag er i bygget med AENs egne målere. AEN presiserer at borettslaget ikke vil bli belastet
kostnader for installasjon av nye målere.

AEN skriver at de ser på avvikling av fellesmåling og innføring av AMS som to prosjekter med ulik
tidsplan. Og NVE har fått bekreftet at eventuelle nye målere som vil bli installert ikke vil være klargjort
for AMS.
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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.

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 AEN har anledning til å si opp dagens avtale om
fellesmåling for å kreve at hver enkelt boenhet måles og avregnes individuelt. Slik situasjonen er i dag
har AEN ansvar for nettet frem til første tilknyttingspunkt og nettet internt i borettslaget inkludert
målere i boenhetene er borettslagets ansvar. Hovedregelen er at kunde skal måles og avregnes i
tilknyttingspunkt som vanligvis er klemme på husvegg eller innføring i grunnmur. I praksis er målerskap
som regel inne i bygget slik at målepunkt avviker noe fra tilknyttingspunktet. Plassering av måler
innebærer imidlertid ikke at nettselskapet påtar seg ansvaret for nettanlegget internt i bygget.

Bestemmelsen om fellesmåling i kontrollforskriften ble endret med virkning 1.januar 2010. Det ble lagt
til et ledd i § 13-1 om at "Den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg." og
§ 14-3 ble endret til "Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles
inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader."

Nettselskapene plikter å følge opp denne plikten ved å avvikle eksisterende fellesmåling av boenheter og
fritidsboliger og installere/overta måler i hver enkelt boenhet så sant det ikke medfører urimelige
merkostnader. NVE kan ikke se at det er juridiske forhold som er til hinder for at nettselskapet kan
installerer målere inne i bygget i hver enkelt boenhet selv om bygget i dag er fellesmålt. I forarbeidene
til forskriftsendringene er det gitt nærmere føringer for hva som er bakgrunnen for endringene.

Nyli Borettslag anfører at leilighetene allerede måles og avregnes hver for seg. Bestemmelsen i
kontrollforkriften § 13-1 innebærer at hver boenhet og fritidsbolig skal måles og avregnes av et
nettselskap. For å være et nettselskap i lovens betydning kreves det at man har omsetningskonsesjon for
nett. Nyli Borettslag har ikke omsetningskonsesjon for nett.

Forskriftsendringen i 2010 om at alle boenheter og fritidsboliger skal måles og avregnes hver for seg
innebar at det ikke lenger er anledning til å inngå nye avtaler med boenheter om fellesmåling og at
nettselskapene skal starte prosessen med å avvikle eksisterende avtaler om fellesmåling. Det er
imidlertid lagt til grunn at det i enkelte tilfeller medfører så store kostnader ved omlegging at det likevel
skal være tillatt med fellesmåling også av boenheter og fritidsboliger. Med urimelige merkostnader er
det ikke tenkt på endring av tariffkostnaden til kundene som tidligere har vært fellesmålt, men kostnader
ved omlegging hvor det åpenbart ikke er hensiktsmessig med individuell måling. NVE har i
forarbeidene presisert at overgang til individuell måling skal skje i sammenheng med utrulling av AMS
for å unngå unødige kostnader ved målerbytte. I forarbeidene heter det følgende:

"NVE ser det som hensiktsmessig at nettselskapet foretar en samlet utrulling av nye avanserte måle- og
styringssystemer til en samlet kundemasse, og at kunder som i dag er fellesmålt får et AMS tilpasset
målersystem ved overgangen til individuell måling. NVE ønsker ikke at det påløper merkostnader ved at
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det installeres flere målere hos eksisterende fellesmålte kunder i løpet av en kort tidsperiode. NVE vil
anse en slik praksis som en urimelig merkostnad ved overgang til individuell måling. Hoveddelen
av eksisterende fellesmålte kunder vil derfor forbli fellesmålt inntil nettselskapene har begynt
utrullingen av AMS. For bygninger der nettselskapet allerede eier de individuelle målerne innenfor et
fellesmålt punkt, og hvor det derfor i utgangspunktet ikke oppstår merkostnader som følge av en
overgang til individuell måling og avregning av hver enkelt boenhet eller fritidsbolig, vil nettselskapet
kunne måle og avregne hver enkelt individuelt fra og med 1.januar 2010. For kunder bak et fellesmålt
punkt der det må installeres måler eller eksisterende måler må byttes ut, vil de forbli fellesmålt inntil
utrulling av AMS er igangsatt i nettområdet og vil i en slik anledning bli behandlet som tilsvarende
individuelt målte kunder. I den grad nettselskapene allerede har begynt installasjon av AMS på eget
initiativ, kan nettselskapet inkludere eksisterende fellesmålte kunder i denne installasjonsprosessen."

AEN og Nyli Borettslag har anledning til å si opp og eksisterende avtale om fellesmåling hvor målere
kjøpes opp av AEN så lenge målerne tilfredsstiller gjeldende krav og det er enighet mellom partene.
AEN kan ikke pålegge Nyli Borettslag å selge sine målere.

Det er opplyst at dersom Nyli Borettslag ikke ønsker å selge sine målere eller at de ikke tilfredsstiller
gjeldende krav, vil AEN installere egne målere. Målerne som vil bli installert er ordinære målere som
ikke er tilrettelagt for AMS. Nyli borettslag har i telefonsamtale med NVE 26. januar 2012 opplyst til
NVE at målerne som er installert i dag er timeregistrerende målere.

NVE mener at det fremkommer av forarbeidene til forskriftsendringen at en avvikling av avtaler om
fellesmåling som innbærer skifte av måler som ikke er klargjort for AMS er å anse som urimelige
merkostnader, da den nye måleren må skiftes om få år. Det forhold at AEN selv dekker kostnadene ved
omleggingen er ikke relevant ved vurderingen av om omleggingen medfører urimelige merkostnader.
NVE vurderer de samfunnsmessige kostnadene ved omleggingen og ikke kun kostnadene til kunde. .
Økning i nettleien som følge av overgang fra fellesmåling til individuell måling sees ikke på som en
urimelig merkostnad.

Nyli borettslag mener at avviklingen er i strid med borettslovene, da borettslaget er registrert som
bedrift. Kravet om måling og avregning av hver enkelt boenhet og fridtidsbolig er uavhengig av
boenhetens/fritidsboligens eierform. Det som er relevant er hvorvidt enhetene er registrert som
boenheter/fritidsbolig i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). NVE har ikke myndighet til å
håndheve burettslagslova, men kan ikke se at det er noen motsetning i mellom lovgivningen etter
energiloven og burettslagslova.

Vedtak

NVE finner at Agder Energi Nett sin avvikling av avtale om fellesmåling av Nyli Borettslag er i strid
med kontrollforskriften § 14-3 da omleggingen ikke er sees i sammenheng med installering av AMS.
NVE mener utskifting av målere til konvensjonelle målere som ikke er tilrettelagt for AMS er å anse
som urimelig merkostnader da nettselskapet om få år må bytte målere i forbindelse med innføring av
AMS.
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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
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Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

Torfin Jon ssen
seksjonssjef
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