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NVEs vurdering av klage på avslag om demontering av målere - vedtak 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Andøy Energi hadde rett til å 

avslå søknad om å demontere målere hos Andøy Fjordfiske.   

Vi er bedt om å vurdere om Andøy Energi hadde rett til å avslå søknad om å få demontere målere i bygg 

eid av Andøy Fjordfiske. Vår vurdering er forhåndsvarslet i brev av 20. februar 2018. 

Vedtak 

NVE vurderer at Andøy Energi hadde rett til å avslå installasjonsmelding om demontering av målere hos 

Andøy Fjordfiske.  

NVEs påpekes at kundens installatør kan ha brutt forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 14. Det 

lokale eltilsynet er tilsynsmyndighet og må avgjøre om saken skal følges opp.  

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. 

Krav til individuell måling og avregning av hver enkelt boenhet er regulert i forskrift om nettvirksomhet 

§ 13-1 h). Nettselskapet skal imidlertid på forespørsel tilby måling og avregning per felles 

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

Generell informasjon om krav til individuell måling og mulighet for fellesmåling finnes på 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-

monopol/nettjenester/nettleie/individuell-maaling/  

Våre vurderinger i enkeltvedtak i saker om betaling for omlegging av nettanlegg kan finnes på 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-

monopol/nettjenester/nettleie/vedtak-i-uenighetssaker/vedtak-av-nve/vedtak-fellesmaling/.  

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/individuell-maaling/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/vedtak-i-uenighetssaker/vedtak-av-nve/vedtak-fellesmaling/
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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Bakgrunn for saken 

Vi viser til brev av 15. mars 2017 fra Andøy Fjordfiske v/ , med klage på at Andøy 

Energi ikke godkjenner melding om demontering av to målere hos Andøy Fjordfiske. Andøy Fjordfiske 

har et bygg som inneholder to leiligheter og to hybler i tillegg til en næringsdel. De to leilighetene har 

hatt hver sin måler og abonnement mot Andøy Energi Nett.  skriver i klagen at han i oktober 

2016 tok kontakt med abonnementansvarlig i Andøy Energi for å høre om det var ønskelig for 

nettselskapet å ha kun én måler på bygget siden det var stor utskiftning av kunder på anleggene. 

 skriver at han fikk full forståelse og beskjed om at han kun skulle kontakte installatør for å 

få jobben utført. 

Melding om fjerning av målerne ble sendt Andøy Energi 3. mars 2017 og demonteringen av målerne ble 

gjort samme dag. I klagen opplyses det om at det vil koste om lag 400 000 kroner for å få målt 

boenhetene igjen. Dette beløpet er senere justert til 140 000 etter å ha innhentet pristilbud.  

har vært i møte med Andøy Energi og han gjengir at de legger skylden på installasjonsfirmaet og at de 

krever at boenhetene skal måles og avregnes hver for seg. 

 har i brev av 21. august kommentert Andøy Energi sin kommentar til klagen. Det reageres 

på at nettselskapet mener at det ikke har vært hyppige bytter. De to boenhetene har henholdsvis hatt 8 og 

9 leietakere i perioden 2003-2017, enkelte av disse er ikke registrert av nettselskapet fordi Andøy 

Fjordfiske har stått som abonnent. 

 trekker også frem at han ønsker å bli plusskunde som et argument for å kunne forbli 

fellesmålt.  

Det ble varslet vedtak i saken 5. februar 2018 med frist for å uttale seg innen 16. februar 2018. Ingen av 

partene har hatt innsigelser eller kommentarer til varsel om vedtak. Vedtaket stadfester dermed varsel 

om vedtak av 5. februar 2018. 

Nettselskapets redegjørelse 

Andøy Energi har i brev av 18. august 2017 gitt sine kommentarer til klagen. De skriver at målerne som 

tilhører Andøy Energi ble tatt ned uten nettselskapets samtykke og at nettselskapet derfor krever at 

målerne skal tilbakemonteres. Andøy Energi bekrefter at bygget er registret med to boenheter og ett 

næringslokale og at de har hatt tre målepunkter siden 2003. Etter nettselskapets vurdering har det ikke 

vært hyppige bytter av kunder på disse målepunktene.  

Til opplysningen om at  fikk forståelse av at det var ok å fjerne målerne, skriver Andøy 

Energi at de har svart muntlig på et generelt spørsmål om en slik mulighet, men samtidig informert om 

at skriftlig oppsigelse måtte komme i god tid og bli saksbehandlet av Andøy Energi.  

Andøy Energi har ikke mottatt noen i oppsigelse og demontering ble utført før melding fra 

elektroinstallatør var behandlet.  

Andøy Energi kjenner ikke til hvordan den elektriske installasjonen hos kunden er og ønsker derfor ikke 

å gi noen vurdering av kostnadene for å måle boenhetene hver for seg. Andøy Energi mener at de har 

behandlet saken på en tilfredsstillende måte og opprettholder pålegget om at målerne skal 

tilbakemonteres.  

Andøy Fjordfiske sine kommentar til Andøy Energi sin kommentar på klagen 

 har i brev av 21. august kommentert Andøy Energi sin kommentar til klagen. Det reageres 

på at nettselskapet mener at det ikke har vært hyppige bytter. De to boenhetene har henholdsvis hatt 8 og 
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9 leietakere i perioden 2003-2017, enkelte av disse er ikke registrert av nettselskapet fordi Andøy 

Fjordfiske har stått som abonnent.  

 er også uenig i at samtalen og svarene fra Andøy Energi kun var på generelt grunnlag. Han 

peker på at de snakket om denne spesifikke saken.  skriver også at han har gjort en enkel 

sjekk hos aktuelle installatører og funnet at det varierer hvordan saksbehandlingen praktiseres og at det 

mange ganger er blitt demontert målere uten krav om skriftlig oppsigelse og aksept på 

installasjonsmelding.  mener også at manglende begrunnelse fra nettselskapets side medfører 

at vedtaket er ugyldig. Avslutningsvis trekkes det frem at det er vanskelig å holde oversikt over 

fakturaene fra nettselskapet og at det har vært feil og dobbeltfakturering. Klager mener at dette viser at 

det er krevende å være strømkunde og ha oversikt over faktureringen og at det er hensiktsmessig at 

leieboerne slipper å inngå egne avtaler med nett- og strømselskap.  

NVE legger følgene faktum til grunn 

 Det er registret to boenheter og en næringsdel på bygget. Boenhetene brukes til utleie. 

 Boenhetene har hatt individuell måling frem til 3. mars 2017 

 Det har vært muntlig kontakt mellom nettselskap og kunde der det ble opplyst at det i enkelte 

tilfeller kan tillates å slå sammen flere målepunkter. 

 Melding om installasjonsarbeid med informasjon om demontering av målere ble sendt 3. mars 

2017. 

 Demonteringen ble utført samme dag 3. mars 2017. 

 Det forelå ingen tilbakemelding på installasjonsmeldingen da målerne ble demontert. 

 Tilbakeføring til individuell måling vil koste ca kr 140 000.  

 NVE sendte varsel om vedtak i saken 5. februar 2018. Ingen av partene har kommet med 

kommentarer til varselet.  

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 

energilovforskriften § 4-10. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovforskriften § 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 gjelder to spørsmål. Det vil først vurderes om kunde og kundens 

installatør hadde anledning til å demontere de eksisterende målere. Dernest en vurdering av om 

nettselskapet har anledning til å kreve at målerne skal tilbakemonteres.  

Andøy Energi hadde rett til å avslå installasjonsmelding om demontering av målere hos Andøy 

Fjordfiske  

Andøy Energi skal følge bestemmelsene gitt i blant annet forskrift om kontroll av nettvirksomhet. § 13-1 

bokstav h) krever at den enkelte boenhet skal måles og avregnes hver for seg. Det er kun i tilfeller der 

ombygging for individuell måling og avregning medfører urimelige merkostnader at nettselskap på 

forespørsel skal tilby måling og avregning per felles inntaksledning, jfr. kontrollforskriften § 14-3. Inntil 
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3. mars 2017 var boenhetene målt hver for seg, og for å kunne tillate fellesmåling av boenhetene måtte 

Andøy Energi ha dokumentasjon på at måling etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader. I og 

med at anlegget allerede hadde individuell måling foreligger det ingen merkostnader ved ombygging for 

kunde. Andøy Fjordfiske sitt hovedargument for å få målt boenhetene felles er stor utskifting av beboere 

og at det å måtte inngå avtale med nett- og strømselskap er komplisert for beboerne.  

I forarbeidene til forskriftsendringen i 2010 der krav om at hver boenhet skal måles og avregnes hver for 

seg, ble det beskrevet to tilfeller som kunne inngå i begrepet urimelige merkostnader. Det var store 

kostnader ved ombygging av den elektriske installasjonen og i de tilfellene hyppig inn- og utflytting 

påfører nettselskapet urimelig høye administrasjonskostnader. Andøy Energi har i sin tilbakemelding på 

klagen opplyst at de ikke oppfatter at det er hyppig utskifting av abonnenter som påfører dem store 

administrasjonskostnader. Andøy Fjordfiske opplyser at det har vært henholdsvis 8 og 9 leietakere på de 

to målerne siden 2003. NVE er enig i Andøy Energi sin vurdering av at en slik utskifting ikke kan anses 

å utgjøre urimelige merkostnader for nettselskapet og at de ikke hadde anledning til å godta ombygging 

til fellesmåling. 

Det er i klagen også trukket frem at det er et ønske om å bli plusskunde og at det da er hensiktsmessig å 

ha et felles målepunkt. Installering av egen produksjon skal ikke påvirke vurderingen av om boenhetene 

skal måles hver for seg eller om det kan tillates fellesmåling.   

NVE vurderer det derfor slik at Andøy Energi hadde rett til å avslå installasjonsmelding om 

demontering av målere hos Andøy Fjordfiske. 

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) som er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) er det krav om at før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes, sendes 
melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger (Andøy Energi). For mindre endringer 
kreves det ikke melding. Selv om FEL er underlagt DSB, er det i dette varselet likevel relevant å vurdere 
om installatør har fulgt FEL. 

Demontering av nettselskapets målere og sammenslåing av elektriske anlegg ligger innenfor arbeider 
som skal meldes inn til nettselskapet. Hensikten med krav til melding om installasjonsarbeid er at 
nettselskapet skal få informasjon om endringer som gjøres og anledning til å gi tilbakemelding om 
meldte endringer kan tillates. Installatøren skal vite at det skal gis tilbakemelding på 
installasjonsmeldingen før arbeid påbegynnes. Selv om installasjonseier her opplyser om at han har vært 
i kontakt med Andøy Energi og oppfattet at det er greit å demontere målerne kan ikke NVE se at dette 
fritar installatør til å avvente tilbakemelding fra nettselskapet før arbeid påbegynnes. NVE mener derfor 
at installatør skulle ha avventet svar fra Andøy Energi før målerne ble demontert.  

Det påpekes at det i denne saken kan være brudd på FEL. Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av det 

offentlige tilsynsaparatet som skal avdekke avvik fra relevante forskrifter. DLE er gitt myndighet til å gi 

pålegg og reaksjoner ved brudd på regelverket som DLE fører tilsyn med. Eventuelle krav om utbedring 

eller reaksjoner skal varsles ved varsel om vedtak. NVE kan ikke se at det er gitt noe slikt varsel i denne 

saken. Dersom det utføres tilsyn og det varsles vedtak, kan varselet påklages og saken vil da oversendes 

til DSB.  

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. 

mailto:nve@nve.no
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Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Bjørnar Araberg Fladen 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

ANDØY ENERGI AS 

Andøy Fjordfiske 
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