
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 59 
 
oed.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Ingrid Knudsen Aas 
22 24 62 63 

Svar på klage på NVEs vedtak av 15. august 2018 om fellesmåling - 
Kongensgate Skole AS  
 
Det vises til advokat Kim-Robert Danielsens brev av 4. september 2018, på vegne av 
Kongensgate Skole AS (KS), med klage på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) 
vedtak av 15. august 2018 om avslag på søknad om fellesmåling.  
 
Sakens bakgrunn 
 
KS skal rehabilitere Kongensgate skole til et hybelbygg for utleie til studenter. KS har søkt 
Agder Energi Nett AS (AEN) om å få etablere fellesmåling av hyblene i bygget.  
 
I brev av 10. november 2017 har AEN avslått KS sin søknad om fellesmåling. Nettselskapet 
begrunnet avslaget med at bygget sannsynligvis skulle seksjoneres og at det ikke skulle leies 
ut til turister om sommeren, noe som ville medført urimelige merkostnader for nettselskapet 
på grunn av hyppig endring i kundeforhold. 
 
KS, har i brev av 1. desember 2017 til NVE klaget på avslag om fellesmåling i Kongensgate 
skole. Det informeres om at bygget ikke skal seksjoneres og at hyblene dermed ikke blir å 
anse som egne boenheter eller matrikkelenheter etter matrikkelloven.  
 
NVE sendte 5. februar 2018 ut varsel om vedtak i saken. Det ble lagt til grunn at hyblene ikke 
ville bli egne boenheter og at det derfor skulle tilbys fellesmåling.  
 
Etter kommentarer fra partene, vurderte NVE spørsmålet på nytt. NVE vurderte at tolkningen 
i det opprinnelige varselet om vedtak ville være i strid med intensjonen bak og tidligere 
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Side 2 
 

praktisering av gjeldende regelverk. På denne bakgrunn ble det 13. juni 2018 sendt ut nytt 
varsel om vedtak, hvor NVE la opp til å avslå søknaden om fellesmåling i Kongensgate 
skole.  
 
NVE fattet 15. august 2018 vedtak om å avslå søknaden om fellesmåling av Kongensgate 
skole.  
 
Dette vedtaket ble påklaget av KS i brev av 4. september 2018.  
 
NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve eget vedtak, og saken ble oversendt Olje- 
og energidepartementet for sluttbehandling i brev av 26. november 2018.  
 
NVEs vurdering 
 
NVE vedtok den 15. august 2018 at AEN skulle kreve individuell måling av studenthybler i 
hybelbolig eid av KS i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 13-1 bokstav h (nå 
bokstav i). 
 
NVE har opplyst om at deres praksis om hva som regnes som boenhet har vært noe utydelig 
og presiserer at de legger til grunn Statens kartverk (Kartverket) sin definisjon av bolig og 
fritidsbolig. De har informert om at deres vurdering i det opprinnelige varselet om vedtak ikke 
var i tråd med kontrollforskriften, og presiserer at det er det andre varselet om vedtak som 
ligger til grunn for vedtaket i saken.  
 
NVE har vist til at nettselskapene på forespørsel skal tilby fellesmåling dersom måling og 
avregning per boenhet eller fritidsbolig vil medføre urimelige merkostnader, jf. 
kontrollforskriften § 14-3. I høring om individuell måling ble det slått fast at 
unntaksbestemmelsen var ment for tilfeller hvor individuell måling anses som 
samfunnsmessig lite rasjonelt.1  
 
NVE har tidligere lagt til grunn en praksis hvor kostnader over 3000 kr per boenhet eksl. mva 
er å anse som urimelig merkostnad. Det presiseres at dette beløpet gjelder for tilfeller hvor 
bygget allerede er delt inn i selvstendige boliger. Ved nybygg eller i tilfeller hvor det skal 
bygges om (slik tilfellet er i denne saken) mener NVE at merkostnadene for å legge til rette 
for individuell måling ikke er urimelig.  
 
Fordi det er nettselskapet som vil få konsekvenser av vedtaket i denne saken, er det opp til 
nettselskapet å vurdere om de samlede kostnadene kan anses som urimelige. NVE har vist 
til at nettselskapet ikke anser merkostnadene ved å tilby individuell måling som urimelig, og 
legger denne vurderingen til grunn. NVE har avslutningsvis vist til at nettselskaper tidligere 

                                                
1 http://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_06.pdf 
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har krevd individuell måling og avregning for studentboliger, og at de administrative 
kostnadene ved håndteringen derfor ikke kan anses å være urimelige.  
 
Klagen  
 
Klager er uenig i NVEs definisjon av begrepet boenhet, og oppfatter deres vurdering av hva 
som ligger i begrepet som en vesentlig endring av den fortolkning som tidligere har vært lagt 
til grunn. De viser til at det tidligere har fremgått av NVEs nettside at det som er avgjørende 
er om boenheten er registrert i matrikkelen. Klager mener at endringen i fortolkning er en 
vesentlig omlegging av forvaltningspraksis. De mener at siden omleggingen av praksis ikke 
har vært offentlig varslet, så burde den tidligere fortolkningen av regelverket legges til grunn i 
saken.   
 
NVE har i sitt vedtak vist til at det tidligere har blitt konkludert at individuell måling av 
studentboliger ikke medfører store administrative kostnader for nettselskapet. Klager mener 
NVEs henvisning til tidligere saker ikke er tilstrekkelig som individuell behandling etter 
forvaltningsloven, og at det derfor utgjør en saksbehandlerfeil. 
 
Departementets vurdering  
 
Saken gjelder hvorvidt AEN skal tilby fellesmåling av studenthyblene eid av KS. Det 
avgjørende i saken er om studenthyblene kan sies å utgjøre selvstendige boenheter og 
eventuelt om merkostnadene ved individuell måling kan anses som urimelige.  
 
Etter hovedregelen i kontrollforskriften § 13-1 bokstav i, skal den enkelte boenhet måles og 
avregnes hver for seg. Bakgrunnen for dette er at fellesmåling vurderes å ha flere uheldige 
virkninger. For det første vil kunder som befinner seg bak et felles målepunkt ikke ha den 
samme tilgangen til kraftmarkedet som andre kunder, og har heller ikke samme rettigheter til 
kompensasjon ved langvarige strømbrudd. Måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig 
vil gi flere kunder lovfestede rettigheter med hensyn til leveringskvalitet, valg av 
strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning m.v. For det andre fører 
fellesmåling av sluttkunder til at nettselskapet i leveringsområdet får færre kunder å dele de 
faste kostnadene i nettet på. Dette innebærer at kostnadene veltes over på øvrige kunder. 
Kunder som avregnes gjennom felles inntaksledning, og hvor kostnadene blir fordelt på den 
enkelte uten hensyn til faktisk forbruk, vil heller ikke få den fulle effekten av egne 
energieffektiviseringstiltak.  
 
Klager har vist til at bygget ikke skal seksjoneres, og at hyblene derfor ikke kan sies å utgjøre 
egne boenheter. Klager mener også at merkostnadene med å installere egne målere i 
bygget er urimelige, og har vist til at merkostnaden ved å installere egen måler i bygget, med 
totalt 53 hybler, utgjør 312 500 kroner. Det vises også til at AEN har besluttet ikke å tilby 
fellesmåling uavhengig av om bygget seksjoneres, noe klager mener er i strid med gjeldende 
regelverk. 
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Nettselskapet har vist til at Kongensgate skole skal bygges om, og at kostnadene KS har 
pekt på dermed ikke kan regnes som merkostnader siden det elektriske anlegget inne i 
bygget ikke er lagt, og at det dermed ikke er snakk om en omlegging av det elektriske 
anlegget.  
 
AEN mener at individuell måling i en slik utleieform som KS beskriver, ikke vil medføre store 
administrative kostnader for nettselskapet ved skifte av abonnenter.   
 
Definisjonen av en selvstendig boenhet fremgår av NVEs nettside og i høringsdokumentet i 
forbindelse med at kravet til individuell måling ble vedtatt.2 Her ble det vist til at Kartverkets 
eksempler skulle legges til grunn for hva som kan regnes som selvstendige boliger. I 
Kartverkets definisjon av bolig og fritidsbolig står at: "Som bolig regnes enhver bruksenhet 
som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå 
gjennom annen bolig". Kartverkets definisjon ligger også til grunn for føring av bruksenheter i 
matrikkelen. I varselet om vedtak fra 13. juni 2018 har NVE presisert at denne definisjonen 
ligger til grunn for deres vurdering. Departementet er enig i NVEs vurdering om at 
studenthyblene utgjør selvstendige boenheter. Departementet kan ikke se at denne 
vurderingen innebærer en praksisendring.   
 
Spørsmålet er videre om individuell måling av studenthyblene vil medføre urimelige 
merkostnader.  
 
Nettselskapene skal tilby fellesmåling når individuell måling gir urimelige merkostnader, jf. 
kontrollforskriften § 14-3. I oppsummeringen av høringsuttalelser og forskriftstekst står det 
beskrevet i hvilke tilfeller kontrollforskriftens § 14-3 kommer til anvendelse. Urimelige 
merkostnader anses som tilfeller der de samlede kostnadene for kunde og nettselskap ikke 
står i forhold til den samlede nytten som forventes oppnådd ved måling og avregning per 
boenhet.3  
 
Merkostnadene kan være knyttet til kundens ombyggingskostnader av de elektriske 
installasjonene ved å innføre individuell måling. I oppsummeringen av høringsuttalelser og 
forskriftstekst fremgår det at dersom den elektriske installasjonen ikke er bygget med tanke 
på å kunne måle og avregne hver enkelt boenhet separat, skal nettselskapet "ta hensyn til 
alle kostnader ved overgang til individuell måling i sin vurdering om hvorvidt det følger 
urimelige merkostnader ved overgangen". 
 
I denne saken er bygget allerede delt inn i selvstendige deler. Departementet mener at det i 
dette tilfellet er snakk om en totalombygging av bygget, og det foreligger derfor ikke en 
overgang til individuell måling. Det påløper dermed heller ikke merkostnader for KS som gir 
grunnlag for fellesmåling, jf. kontrollforskriften § 14-3. 
 
 

                                                
2 http://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_06.pdf 
3 http://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_17.pdf 
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Urimelige merkostnader kan også være der de administrative kostnadene for nettselskapet 
blir svært høye. I dette tilfellet har nettselskapet ikke vurdert at merkostnadene er urimelige.  
Klager mener NVE i sin behandling av klagen har begått saksbehandlingsfeil. Klager peker 
på at NVE i sitt svar viser til at nettselskaper tidligere har gitt tilbakemelding om at de 
administrative kostnadene ved individuell måling av studenthybler ikke vil være urimelige. 
Henvisningen til tidligere saker mener klager innebærer en mangel på individuell vurdering, 
og dermed utgjør en saksbehandlingsfeil.  
 
Det er nettselskapet som bærer de administrative kostnadene ved individuell måling. 
Departementet mener derfor nettselskapet er nærmest å vurdere hvorvidt merkostnadene 
kan anses å være urimelige. NVE har tidligere lagt til grunn at administrative kostnader ved 
individuell måling av hybelbygg ikke medfører urimelige merkostnader. Departementet kan 
ikke se at det er forhold i denne saken som tilsier en annen vurdering av administrative 
kostnader. Departementet legger derfor til grunn nettselskapets vurdering om at individuell 
måling ikke medfører urimelige merkostnader. 
 
Konklusjon  
 
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 15. august 2018.  
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for 
klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum. 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell M Grotmol (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingrid Knudsen Aas 
førstekonsulent 
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Agder Energi Nett AS 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
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