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Kontroll og plombering av målere -enkeltvedtak 

I brev av 1. september 2004 stiller Egil Amlie, med utgangspunkt i faktura fra Hafslund Tokom, 
spørsmål om hvilke regler som gjelder for prisberegning for kontroll og plombering av 
elektrisitetsmålere. Etter NVEs vurdering er kontroll og plombering av målere nettselskapets 
oppgave, og det oppdrag Hafslund Tokom har utført er en nettjeneste utført på vegne av 
Hafslund Nett. Prisfastsettelsen for denne oppgaven skal derfor utføres i henhold til de regler 
som gjelder for tariffering av nettjenester. Det er kun nettselskapet som igjennom sin 
omsetningskonsesjon som har rett til å tariffere en nettkunde for en nettjeneste. Denne 
rettigheten kan ikke nettselskapet overdra til andre. Hafslund Tokom har derfor ingen rett til å 
kreve betaling fra nettkunden for den tjeneste som denne saken gjelder. NVE pålegger derfor 
Hafslund Nett å endre sine rutiner ved utsetting av oppdrag til eksterne tjenesteleverandører, 
slik at det sikres at ikke disse krever betaling for tjenester fra nettkunder 

Det vises til brev av 1. september 2004 fra Egil Amlie. I brevet ber Amlie om opplysninger om hvilke 
regler som gjelder for beregning av pris for kontroll og plombering av elektrisitetsmålere. Vedlagt 
Amlies brev lå kopi av brev fra Hafslund Tokom hvor det var henvist til Forskrift om teknisk og 
økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5 Anleggsbidrag. NVE 
kan imidlertid ikke se at det er grunnlag for kreve anleggsbidrag for å utføre denne type tjeneste. NVE 
ba derfor om en bekreftelse fra Amlie på at det kun var kontroll av måler og plombering som var 
utført. Dette ble bekreftet av Amlie i brev av 13. oktober 2004. 

NVE ba i brev av 29. oktober 2004 Hafslund Nett om å kommentere saken. NVE ba spesielt om 
Hafslund Netts kommentarer om hvorvidt kravet var å regne som et anleggsbidrag, hvordan det var 
beregnet, samt hvordan inntekter og kostnader fremkommer av rapporteringen til NVE. Hafslund Nett 
ga sine kommentarer i brev av 16. november 2004. Hafslund Nett anser plombering og kontroll av 
eksisterende målere som må utføres på grunn av endringsarbeider i kundens installasjon som å være et 
oppdrag utenfor monopolvirksomheten. Fakturakravet fra Hafslund Tokom er ikke å regne som et 
anleggsbidrag. At det ovenfor kunden er fremstilt som et krav om anleggsbidrag skyldes bruk av et 
standardbrev som er tiltenkt et annet formål enn fornyet plombering av eksisterende målere. Hafslund 
Nett vil foreta en gjennomgang av standardbrevene de og tjenesteleverandørene bruker for å se på 
tiltak som kan redusere mulighetene for feilinformasjon til kundene i fremtiden.  
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Hafslund Nett opplyser videre at i og med at de mener denne tjenesten ikke er en del av 
monopolvirksomheten og at oppgjøret foretas direkte mellom kunde og tjenesteleverandør vil verken 
inntekten eller kostnaden som følge av denne tjenesten inngå i nettselskapets regnskaper.  

 

NVEs vurdering 

Hafslund Nett er gitt områdekonsesjon etter energiloven § 3-2 og omsetningskonsesjon etter § 4-1. 
Gjennom disse konsesjonene er Hafslund Nett gitt både rettigheter og plikter. Områdekonsesjonen gir 
Hafslund Nett rett til å bygge og drifte anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning opp til et 
gitt nivå innenfor et gitt geografisk område. Men konsesjonen gir også plikter, eksempelvis har 
områdekonsesjonæren leveringsplikt innenfor sitt område og har plikt til å holde anlegget i 
tilfredsstillende driftssikker stand, og tilby en tilfredsstillende leveringskvalitet. At Hafslund Nett har 
leveringsplikt betyr bl.a. at de er pliktig til å knytte alle kunder som ønsker det til nettet. Tilknytingen 
til nettet skal imidlertid ikke skje uten at det blir stilt vilkår ovenfor den som ønsker å være tilknyttet 
nettet. For at Hafslund Nett skal kunne ivareta de plikter de er gitt gjennom konsesjonene er de også 
gitt rettigheter til å sette vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Gjennom omsetningskonsesjonen har 
Hafslund Nett rett til å fastsette tariffer og vilkår for å bli/være tilknyttet nettet. Med tariffer menes alle 
priser og annen økonomisk godtgjørelse som Hafslund Nett fastsetter for tilknytning til og bruk av 
nettanlegget, mens vilkår kan være andre krav Hafslund Nett setter for tilknytning og bruk av nettet, 
f.eks. gitt gjennom nettleieavtale. Alle disse rettigheter og plikter er regulert gjennom energiloven med 
tilhørende forskrifter. 

Av Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester § 3-1 fremgår det at nettselskapet er ansvarlig for alle måleverdier i sitt nett. Videre 
fremgår det av § 1-3 Definisjoner i samme forskrift, samt § 1-3 i Forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer at måling, avregning og kundehåndtering 
er en nettjeneste. At måleren er kontrollert og plombert er et vilkår nettselskapet setter til kunden for at 
kunden skal være tilknyttet nettet. Videre er det også naturlig at nettselskapet setter begrensninger for 
hvem som kan utføre kontrollen og plomberingen. Dette er et vilkår det er naturlig at nettselskapet 
setter for å kunne sikre at de kan oppfylle sine plikter i forhold til måling og avregning.  

I brev av 16. november 2004 fra Hafslund Nett fremgår det at den oppgave Hafslund Tokom har utført 
er plombering, kontroll av målersløyfe, meldingsbehandling av installasjonsarbeid og oppdatering av 
kundeinformasjonssystemer. NVE anser plombering og kontroll av måler som et vilkår satt av 
nettselskapet slik at nettselskapets plikter i forhold til måling og avregning oppfylles. Dette er således 
en nettjeneste og dermed en del av monopolvirksomheten. Det samme gjelder meldingsbehandling og 
oppdatering av kundeinformasjonssystemer, som også er oppgaver som må utføres for at nettselskapet 
skal kunne oppfylle de krav som settes til dem som følge av område- og omsetningskonsesjonen. NVE 
anser dermed hele den oppgaven som i dette tilfelle er utført av Hafslund Tokom som en nettjeneste, 
dvs. en del av monopolvirksomheten. 

Videre fremgår det av Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer § 7-4 at kostnader i nettvirksomheten, herunder kostnader knyttet til 
måling, avregning og kundehåndtering, skal dekkes innenfor årlig inntektsramme for eget nett. Dette 
betyr at kostnadene ved det oppdrag som er utført i dette tilfellet er kostnader som skal dekkes 
innenfor Hafslund Netts inntektsramme. NVE finner derfor at det vil være et brudd på forskriften om 
ikke kostnadene ved det oppdrag denne saken gjelder fremkommer av Hafslund Netts regnskaper og 
Hafslund Netts rapportering til NVE.  
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NVE vil imidlertid presisere at selv om tjenesten ansees å være en del av nettvirksomheten betyr ikke 
det at nettselskapet selv må utføre tjenesten. Finner nettselskapet at det er mer rasjonelt å la andre 
utføre oppgaven på vegne av nettselskapet, er dette verken i strid med regelverket eller intensjonene 
med regelverket. Derimot er nettselskapet ansvarlig for at tjenesten utføres, og kostnadene ved 
tjenesten skal dekkes innenfor nettselskapets inntektsramme.  

Dette betyr imidlertid heller ikke at det ikke skal kunne kreves betaling fra nettkunden for oppdraget. 
Betalingen vil imidlertid være å regne som en tariff, jf. tidligere nevnte § 1-3 hvor det blant annet 
heter: ”Med tariffer forstås alle priser og annen økonomisk godtgjørelse som konsesjonæren fastsetter 
for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg”. Videre heter det i Forskrift om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 4-4 
Vilkår for omsetningskonsesjon bokstav d) annet ledd: 

”Konsesjonærene fastsetter tariffene. Med tariffer forstås alle priser og annen økonomisk 
godtgjørelse som konsesjonæren fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. 
Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og 
effektiv utvikling av nettet. Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare 
kriterier basert på relevante nettforhold.”  

Av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 
13-5 fjerde ledd følger det at nettselskapene i distribusjonsnettet på forhånd skal informere den enkelte 
nettkunde om endringer i tariffen. 

Tariffer skal altså fastsettes av konsesjonæren, og før de innkreves. Det vil i dette tilfelle si Hafslund 
Nett. Hafslund Tokom har ingen rett til å tariffere nettkunden for tjenesten. Hafslund Tokom hadde 
således ingen rett til å kreve betalt av Amlie for denne tjenesten. Amlie kan således kreve beløpet 
tilbakebetalt fra Hafslund Tokom, eventuelt med hjelp av forbrukermyndighetene eller domstolen. 

Hafslund Tokom utfører i realiteten disse oppdragene på vegne av Hafslund Nett (jf. brev av 3. 
september 2003 fra Hafslund Tokom til Egil Amlie), slik at Hafslund Tokom ikke er berettiget til å 
fakturere kunden direkte. At Hafslund Nett har valgt å la Hafslund Tokom utføre oppdraget på sine 
vegne, er et forhold mellom Hafslund Tokom og Hafslund Nett, og et økonomisk oppgjør til Hafslund 
Tokom må derfor skje fra Hafslund Nett.  

NVE finner at Hafslund Netts praksis som har gitt en tjenesteleverandør mulighet til å fremstette krav 
om betaling for en nettjeneste fra en nettkunde er i strid med gjeldende regelverk. NVE vil derfor 
pålegge Hafslund Nett å endre denne praksisen og å påse at ingen av deres tjenesteleverandører krever 
betaling fra nettkunden for nettjenester. NVE presiserer at Hafslund Nett er pliktig til å sørge for at 
alle kostnader og inntekter fra nettvirksomheten fremkommer av Hafslund Netts regnskap og 
rapportering til NVE.  

 

Vedtak     

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer § 18-1, som sier at NVE ”kan gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i medhold av energiloven”.  

NVE pålegger Hafslund Nett å endre sin praksis ved bruk av eksterne tjenesteleverandører, slik at det 
sikres at disse ikke krever betaling fra nettkunden. Rettigheten til å tariffere kunden følger av Hafslund 
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Netts konsesjoner og kan ikke overdras til andre. Videre presiserer NVE at alle kostnader og inntekter 
ved nettvirksomheten skal fremgå av Hafslund Netts rapportering til NVE.   

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kapittel VI. En eventuell klage skal 
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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