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Klage på Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om individuell måling
og avregning ved Studentsamskipnaden i Vestfold

Norgesvassdrags-ogenergidirektorat(NVE)avslo10.mai2011Studentskipnadeni
Vestfolds(SiV)klagepå avslagpå søknadomdispensasjonfraindividuellmålingog
avregningav53hybleri Larvik. NVE kunne ikke finne at Skagerak Netts (SN)
tariffpraksis er i strid med § 14-3i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og
teknisk rapportering,inntektsrammefornettvirksomhetenogtariffer
(kontrollforskriften).

VedtaketblepåklagetavSiVden 25.mai2011.NVEfantikkegrunnlagforå endre eller
opphevevedtaket,og sakenble derforoversendtOlje-og energidepartementetfor
endeligavgjørelsei brevav22.august2011.

Sakens bakgrunn
SiVklageri brevav21.desember2010på SNspraksisfor individuellmålingog
avregningav53hybleri Larvikmedet gjennomsnittligarealpå 20-22kvm.Hyblenevil
benyttefiernvarmetiloppvarmingogvarmtvann.

Medbakgrunni at utstyr til individuellmålinger mer plasskrevendeog
kostnadsdrivendeforutbygger, at hyppige bytter av leietakere påfører SiV
administrative kostnader og at individuell måling vil påføre studentleietakerne økte
boligutgifter,sendteSiVsøknadtilSNomdispensasjonfra individuellmålingog
avregning.
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SNavslosøknadenbegrunnetmed at de ikkekunnese at individuellmålingog
avregningvilleføretil store administrativekostnader.I tillegganførteSNat det fortsatt
finnesenkeltefellesmålteanleggi dereskonsesjonsområde,menat dissevilfåmontert
målerfor individuellmålingog avregningi forbindelsemedinnføringavavanserte
måle-og styringssystemer(AMS).

Etter at NVEoversendteklagentilendeligavgjørelsei OED,sendteadvokatMona
Søylandi SimonsenAdvokatfirmaASi brevav5.september2011tilleggskommentarer
tilklagenpåvegneavSiV.Detpåpekesi brevetat NVEi sin avgjørelseikkehar tatt
tilstrekkelighensyntilutgifteneen individuellavregningvilpåføresluttbrukerne.
Videreat NVEikkehar vurdertSiVskostnaderellertatthensyntil at sluttbrukernes
forbruker lavt.

Departementetsvurdering
Innledningsvisvildepartementetpåpekeat et forvaltningsorganikkehar noenplikt
etter forvaltningsloven§25tilå imøtegåaltdet en parthar anført.Departementetvilta
for segklagerensanførslerut fra sakensviktighetog det somellerser nødvendigforå
begrunneavgjørelseni saken.

Departementetleggertilgrunn at klagendreier seg omhvorvidtindividuellmålingog
avregningvilmedføreurimeligemerkostnaderoghvorvidtSNhar plikttil å tilby
fellesmålingavSiVsstudentboligprosjekti Larvik.

Fra 1.januar2010opphørteretten tilå krevefellesmålingavstrøm.Etterhovedregelen
i kontrollforskriften§ 13-1førsteleddbokstavh), skalden enkelteboenhetmålesog
avregneshverfor seg.

Bakgrunnenforendringeni forskriftenvarat fellesmålingavkunderhar flereuheldige
virkninger.De sombefinnerseg bak et fellesmåltpunkthar ikkeden sammetilgangen
tilkraftmarkedetsomandrekunderoghar heller ikkesammerettigheterved
strømavbrudd.Et annetelementer at vedindividuellmåling,fårkundendenfulle
effektenavf eks egneenergieffektiviseringstiltak,mensvedfellesmålingblireffekten
deltpå flere.

I forbindelsemedforskriftsendringenbledet ogsåinnførten unntaksbestemmelse.
Muligheteneforunntakvilhovedsakeligkommetilanvendelsevedovergangtil
individuellmålingi eksisterendebygg.I kontrollforskriften§ 14-3står det:

"Nettselskapetskalpå forespørseltilbymåling ogavregningperfelles inntaksledning
når måling ogavregningetter§ 13-1bokstavh) gir urimeligemerkostnader."

I likhetmed NVEleggerdepartementettilgrunn at individuellmålingavhver enkelt
boenheti byggetikkevilmedføreurimeligemerkostnaderfornettselskapet.Nårdet
gjeldersluttkundeneviserdepartementettilat NVEi forarbeidenetil
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forskriftsendringen ikke har ansett tariffmessige virkninger som en urimelig
merkostnad i henhold til kontrollforskriftens § 14-3.Med unntak av de kundespesifikke
kostnadene blir ikke nettselskapets totale kostnader redusert. Fellesmåling av
sluttkunder fører isolert sett til at områdekonsesjonæren får færre kunder å dele de
faste kostnadene i nettet på. Dette fører til at kostnader fra nettselskapets fellesmålte
kunder veltes over på øvrige kunder i området.

I noen tilfeller kan det tilbys fellesmåling dersom kostnadene ved omlegging fra
fellesmåling til individuelle målere anses som urimelige. Dette kan for eksempel være
bygg hvor det kreves store ombygginger av den elektriske installasjonen for at de
aktuelle boenhetene eller fritidsboligene skal la seg måle enkeltvis. Det kan også gjelde
nye bygg i tilfeller hvor individuell måling må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt.
Det er til en viss grad opp til nettselskapet selv å vurdere grensetilfeller innenfor sitt
konsesjonsområde og etablere en praksis rundt håndtering av disse. En slik praksis må
være objektiv og ikke-diskriminerende, det vil si at like tilfeller skal behandles likt.
Eventuelle uenigheter rundt nettselskapets vurdering kan påklages til NVE.

Etter en samlet vurdering deler departementet NVEs vurdering om at SNs
tarifferingspraksis ikke er i strid med § 14-3i kontrollforskriften. Et avgjørende element
i denne vurderingen er at det dreier seg om et nytt bygg og ikke en omlegging i et
eksisterende bygg.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 10. mai 2011.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Med

,
1Gtotrno

avdelingsdire ør kmka41.-
Henriette Nesheim
underdirektør
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Simonsen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO
SiV studentboliger Postboks 2243 3103 TØNSBERG
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