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Deloitte  Advokatfirma DA ønsker  på vegne av deres klient (Fellesmålingsselskapet) NVEs
vurdering av en planlagt struktur knyttet til måling,  fakturering og avregning av fellesmålte
kunder.  NVE har  vurdert beskrevet organiseringsstruktur etter gjeldende regler i energiloven
og tilhørende forskrifter.  NVE finner  at den planlagte virksomheten krever at
fellesmålingsselskapet har omsetningskonsesjon.

Saksopplysninger

Vi viser til brev av 21.12.2007 angående fellesmålingstjenester til borettslag mv. Vi vil innledningsvis
påpeke at vi har behandlet deres henvendelse som en forespørsel. NVE har ikke tatt stilling til hvorvidt
selskapet vil få innvilget omsetningskonsesjon,  men kun tatt stilling til om selskapet er
konsesjonspliktig.

Fellesmålingsselskapet får i dag oversendt faktura fra nettselskap og kraftselskap adressert til
borettslag cio fellesmålingsselskapet.  Selskapet foretar en detaljert måling bak nettselskapets
målepunkt, som igjen danner grunnlag for intern fordeling til den enkelte beboer.  Selskapet fakturerer
videre de enkelte beboere for egen tjeneste,  samt sin andel av kostnadene ved nettleie og elektrisk
energi.  Borettslaget står i dag oppført som kunde hos nettselskapet med de rettigheter dette gir.

Fellesmålingsselskapet vurderer å endre dagens struktur ved at fellesmålingsselskapet selv trer inn
som kunde på de aktuelle målepunktene. Selskapet vil videre fakturere hver enkelt kunde i
borettslagene på bakgrunn av måling i hver enkelt husstand.  Selskapet tar ikke sikte på å  være selger
av elektrisk kraft,  men vil på vegne av borettslaget forhandle frem kraftavtaler.  Deloitte anfører at en
slik løsning  er  ønsket av fellesmålingsselskapet for å kunne bedre faktura og prisinformasjon til
sluttbruker,  samt å forenkle rutinene omkring fakturering og merverdiavgiftsbehandling mv.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter.  Det vises spesielt til forskrift av
11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,  inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften),  og forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 (energilovforskriften).
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NVE legger  til grum at saken primært dreier seg om hvorvidt  fellesmålingsselskapet kan tre inn som
nettkunde  på de enkelte målepunkt.  Subsidiært  vil saken omhandle hvorvidt  en organisering av
virksomheten slik beskrevet overfor  utløser konsesjonsplikt.

Forskrift av 11. mars 1999 nr 302 § 13-6 stadfester at:  "Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av
nettet skal inngås mellom nettselskapene og hver enkelt kunde. " Dette innebærer at utenforstående
aktør ikke  kan inngå som mellommann i en transaksjon mellom nettselskap og sluttbruker. Deloitte
henfører  at det med hjemmel i forskrifters  §  14-3 er åpnet for at det ved  fellesmåling kan avtales med
et selvstendig utenforstående rettsubjekt. I § 14-3 går det frem at "nettselskapene skal på forespørsel
tilby boligsameier, foreiningsgårder, borettslag, boligbyggelag og lignende, måling og  tamering per
felles inntaksledning". NVE kan ikke finne at § 14-3 gir dispensasjon fra § 13-6  og det implisitte
forbudet mot uavhengige mellommenn.  Borettslag,  boligsameier,  og lignende er kunder og brukere av
nettjenester,  uten økonomisk interesse av videreformidlingen, slik at en avtale for tilknytning og bruk
av nettjenester mellom for eksempel  et borettslag og et nettselskap ikke er i strid med  §  13-6. NVE
kan ikke se  at fellesmålingsselskapet på samme måte kan bli definert  som kunde i et avtaleforhold med
nettselskapet.  Fellesmålingsselskapet vil med en slik  organisering ha økonomiske interesser i salg av
nettjenester,  og ved videreformidling av elektrisk  energi.  Selskapet forestår  måling og avregning av
kraft.  Måling og avregning defineres i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk
rapportering,  inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer som nettjenester. Videre defineres
nettselskap som omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for netjenester.
NVE finner at fellesmålingsselskapet ikke kan tre inn som nettkunde i en slik organisering.

I forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 (energilovforskriften) § 4-2 fremgår det at
omsetningskonsesjonsordningen omfatter alle former for  leveranse av elektrisk  energi.  Enheter som
omsetter elektrisk  energi eller som kan stå  i en eller annen form for monopolsituasjon, må ha
omsetningskonsesjon.  Dette gjelder  blant annet enheter som eier eller driver fordelings- eller
overføringsnett.  Enheter hvor den konsesjonspliktige virksomhet er av  begrenset omfang, kan
meddeles konsesjon på forenklede vilkår. Jfr. § 4-2 b) er videreformidling av elektrisk energi i
forbindelse  med utleie eller  administrasjon av hele eller deler av bygninger  eller anlegg til bolig eller
næringsvirksomhet unntatt fra konsesjonsplikt.

Jfr. forarbeidene til endringer i energilovforskriften gjeldende fra 01.01.2002 ,  gjelder  unntaket
eksempelvis  sameier og borettslag som samlet inngår avtale om kraftleveranse og nettjenester. Når det
gjelder  begrepet administrasjon,  er dette avgrenset til en  fullmektig som selv ikke  har økonomisk
interesse av å videreformidle elektrisk  energi.  En tredjepart som opptrer  på egne vegne og som har en
egen økonomisk interesse av videreformidling av elektrisk  energi,  vil være
omsetningskonsesjonspliktig.  Fellesmålingsselskapet driver per i  dag ikke kraftomsetning, men har
økonomisk  interesse av å videreformidle  elektrisk energi ved at de tar betalt  for sine måling- og
avregningstjenester.  Selskapets virksomhet kan derfor ikke unntas konsesjonsplikt med hjemmel i
energilovforskriftens § 4-2, bokstav b.

NVE kan ikke  se at en slik omlegging i seg selv vil bedre fakturainformasjon eller prisinformasjon til
sluttbrukerne.  Etter NVEs vurdering  vil fellesmålingsselskapet med den omlegging  som er beskrevet
ikke  motta mer informasjon eller annerledes informasjon om nettleie enn det de får i dag.

Konklusjon

NVE finner  at et utenforstående rettsubjekt, med økonomiske interesser av videreformidling av
nettjenester og elektrisk kraft,  ikke kan tre inn som nettkunde i en slik organisering. NVE finner videre
at fellesmålingsselskapet Jfr. § 4-2 i  energilovforskriften har konsesjonsplikt både i nåværende og
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planlagt organisasjonsform NVE forutsetter at fellesmålingsselskapet avklarer alle forhold vedrørende
selskapets konsesjonsplikt med NVE.

Med hilsen

Jo enri Lars Ekern
seksjonssjef Førstekonsulent


