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Vedtak om at Skagerak Nett sitt avslag på søknad om fellesmåling er i 

henhold til gjeldende regelverk.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Skagerak Nett sitt avslag på 

søknad om fritak fra krav om individuell måling og avregning av boenhetene var i tråd med 

gjeldende regelverk.  

Vi er bedt om å vurdere klage på Skagerak Nett sitt avslag på søknad om å måle og avregne boenhetene 

i Møylandsenteret felles. Vår vurdering er forhåndsvarslet i brev av 20. april 2018. 

Vedtak  

NVE vurderer at Skagerak Nett sitt avslag på søknad om fellesmåling er i henhold til forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet §§ 13-1 bosktav h) og 14-3. 

Generell informasjon  

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) gir nærmere føringer for vilkår for 

tilknytning til og bruk av nettet. 

Som hovedregel skal den enkelte boenhet eller fritidsbolig måles og avregnes hver for seg, jf. forskrift 

om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 h). Nettselskapet skal imidlertid tilby måling og avregning per 

felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 h) gir urimelige merkostnader. Dette 

fremkommer av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-3. Med urimelige merkostnader har NVE 

lagt til grunn kostnader ved ombygging og eventuelt store administrative kostnader for nettselskapet.  

Vi har gitt ytterligere presisering av dagens forvaltningspraksis på våre nettsider. Her finnes også vedtak 

i tidligere uenighetssaker om individuell-/fellesmåling. 

Bakgrunn for saken 

Viser til e-post av 27. november 2017 fra Alt Installasjon ved  med søknad om 

dispensasjon fra krav om at hver og en boenhet skal måles og avregnes for seg. E-posten gjelder et 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/individuell-maaling/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/vedtak-i-uenighetssaker/vedtak-av-nve/vedtak-fellesmaling/
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kommunalt omsorgsbygg, Møylandsenteret, med 40 boenheter som er under utbygging. Skagerak Nett 

er områdekonsesjonær og har informert om at hver enkelt boenhet skal måles og avregnes hver for seg, 

og på den bakgrunn avslått søknad om å tillate fellesmåling.  

Det er opplyst at bygget inneholder 40 boenheter, men også større fellesområder, felleskjøkken, 

dagligstue, kantine, allrom, kontorer og personalrom. NVE har bedt om estimat på forventet 

energiforbruk og merkostnader ved å sikre individuell måling og avregning.  

 opplyser i e-post av 5. februar 2018 at gjennomsnittlig forbruk i boenhetene er ventet å variere 

mellom 2 000 – 5 000 kWh/år. Det opplyses også om at de ikke har konkrete tall på merkostnaden ved å 

tilrettelegge for at boenhetene måles og avregnes hver for seg, men gir en beskrivelse av hvilke som må 

gjøres for å sikre slik måling. I e-post av 27. mars 2018 legger  frem kostnadsestimat for 

arbeidene forbundet med å sikre individuell måling og avregning.  

 

Det er ikke kommet inn kommentarer til NVEs varsel om vedtak. 

NVEs vurdering 

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-3 åpner opp for at nettselskapene på forespørsel skal tilby 

måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir 

urimelige merkostnader.  

 ber i e-posten av 27. november 2017 om dispensasjon fra regelverket. NVE har ikke anledning 

til å gi kunder av nettselskapet dispensasjon, og velger derfor å behandle saken som en klage på 

Skagerak Nett sitt avslag om å tillate fellesmåling av Møylandsenteret. 

En klar hovedregel er at alle nybygg skal prosjekteres for individuell måling og avregning. Kravet om 

individuell måling har vært kjent i forkant av prosjektering og bør tas høyde for i prosjekteringen. I 

enkelttilfeller der forbruk pr. boenhet er svært lavt, kan det likevel være behov for å utvise noe skjønn og 

tillate fellesmåling. I denne saken er det informert om et forbruk pr. boenhet på mellom 2 000 – 5 000 

kWh/år, noe som ikke er et unormalt lavt forbruk for mindre leiligheter med felles oppvarming. NVE 

Beskrivelse  Antall Enhet Enhetspris  
Sum (eks 

mva) 

Påslag fra 

TE til BH 
Kostnad for BH 

Prosjektering, inntegning, meldinger mot 

DLE. 
1 stk kr 28 836 kr 28 836 

12 % kr 32 296 

Utvidelse av føringsvei for parallelle 

stigekabler 75 meter kr 346 
kr 25 950 

12 % kr 29 064 

Installering av nye stigekabler til 

etasjefordelere - PFSP AL 4x50 190 meter kr 271 
kr 51 490 

12 % kr 57 669 

Utvidelse av etasjefordelere med plass til 

8 stk direktemålere. Ombygging til 2 

tilførsler i fordeling. 5 stk kr 30 800 kr 154 000 12 % kr 172 480 

Hovedfordeling - Utvidelse av fordeling 

med 5 nye stigesikringer for 

etasjefordelere 1 stk kr 27 440 

kr 27 440 

12 % kr 30 733 

SUM KOSTNADER TOTALT FOR 40 BOENHETER kr 287 716 12 % kr 322 242 

SUM KOSTNADER PR BOENHET  kr 7 193 12 % kr 8 056 
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mener at kostnadsestimatet og anslått forbruk tilsier at det ikke skal tillates fellesmåling av boenhetene, 

og at de enkelte boenhetene skal måles og avregnes hver for seg av nettselskapet.  

Klageadgang 

Dere kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er 

kommet frem til dere. En eventuell klage må dere begrunne skriftlig. Klagen stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Bjørnar Araberg Fladen 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

Alt Installasjon 
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