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Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt - Misnøye med 

leveringskvalitet fra Hålogaland Kraft Nett 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)1 fatter vedtak om at Hålogaland Kraft Nett har brutt 

forskrift om leveringskvalitet, og gir pålegg om utbedring av brudd på krav til spenningskvalitet. 

RME ber om at forholdet blir utbedret uten ugrunnet opphold og senest innen 30. juni 2020. 

Vi varsler at vi vil vurdere å gi tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret innen 30. juni 

2020.  

 

Vedtak 

RME fatter følgende vedtak: 

Hålogaland Kraft Nett har brutt leveringskvalitetsforskriften § 2-5 om nettselskapene 

saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten og § 2-1 om utbedring. 

Hålogaland Kraft Nett skal uten ugrunnet opphold, og senest innen 30. juni 2020, utbedre brudd 

på krav til spenningskvalitet hos . Hålogaland Kraft Nett skal skriftlig informere 

 med kopi til RME når utbedringen er gjennomført og saken er avsluttet.  

 

 

                                                      
1 RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3. RME 

er fortsatt en del av NVE, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. Der hvor vi tidligere har 

vist til NVE som mottaker eller avsender av dokumenter, blir det nå vist til RME. Den praktiske betydningen for 

dere er at en eventuell klage på vedtak fra RME vil bli behandlet av Energiklagenemnda. 

http://www.nve.no/reguleringsmyndigheten
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Dere kan klage på vedtaket innen 1. mai 

Hvis dere2 vil klage på avgjørelsen, må dere gjøre det til Energiklagenemda innen 1. mai. Klagen må 

dere begrunne skriftlig. Dere stiler den til Energiklagenemda, men sender den til RME på e-post: 

rme@nve.no.  

Dere kan få tvangsmulkt 

Dette brevet er også et varsel om tvangsmulkt. Hvis dere ikke følger vedtaket om retting innen fristen, 

vil vi vurdere å fastsette en tvangsmulkt3. Mulkten vil bli fastsatt skjønnsmessig og løpe helt til dere 

retter opp forholdene.  

Dere kan uttale dere i spørsmålet om tvangsmulkt senest 1. mai. Hvis dere har ny informasjon til oss 

eller vil rette opp i de opplysningene vi har fått tidligere, er det viktig at vi får dette før fristen går ut. 

Hvis ikke vil vi behandle saken ut fra de opplysningene vi allerede har fått. 

Bakgrunn for saken 

RME skal avgjøre om det har vært brudd på leveringskvalitetsforskriften4 og hvem som eventuelt er 

ansvarlig for å utbedre forholdene.  

RME viser til følgende korrespondanse i saken: 

 15.8.2019. Epost fra klager til RME der klager bringer misnøye med Hålogaland Kraft Nett sin 

håndtering av spenningskvalitet inn for avgjørelse. 

 30.8.2019. Brev fra RME til Hålogaland Kraft Nett der RME ber om informasjon i saken. 

 18.9.2019. Brev fra Hålogaland Kraft Nett til RME der Hålogaland Kraft Nett redegjør for sin 

side av saken. 

 3.2.2020. Varsel om vedtak om at Hålogaland Kraft Nett har brutt krav til leveringskvalitet. 

 24.2.2020. Epost fra Hålogaland Kraft Nett til klager og RME med svar på varsel om vedtak og 

fremdriftsplan for utbedring. 

Om klagers anlegg 

Klager driver gårdsbruk og har felles abonnement på driftsbygning og hus. Etter utbedring utført i 2017 

er gårdsbruket forsynt med egen kurs fra nettstasjon med 500 m 3xEX  95 mm. 

Saksforløp 

Det fremgår av epostkorrespondanse mellom partene at saken har pågått siden 2015. I behandlingen av 

saken legger RME til grunn at saksforløpet kan deles i to: 

 Misnøye med spenningskvalitet i perioden 2015-2017. Klager klagde på dårlig 

spenningskvalitet første gang i desember 2015. Av oversendt dokumentasjon fremkommer det at 

målinger etter gjentatte purringer først ble utført i månedsskiftet april/mai 2016. Målingene viste 

                                                      
2 Alle med rettslig interesse i saken kan klage på vedtaket. Det vil si at både den berørte kunden og nettselskapet 

kan klage på vedtaket. 
3 I henhold til forskrift om leveringskvalitetsforskriften § 5-2. 
4 Forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. 

mailto:rme@nve.no
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brudd på krav til langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi, flimmer og hurtige 

spenningsvariasjoner. Etter ny purring sendte Hålogaland Kraft Nett måleresultatene og plan for 

utbedring i september 2016. Etter nye purringer fikk klager i november 2017 melding om at 

spenningsproblemene var utbedret. Hålogaland Kraft Nett oppfordret samtidig klager til å følge 

med, og om nødvendig be om ny måling. 

 Ny misnøye med spenningskvalitet sommeren 2019. I juni 2019 tok klager på ny kontakt med 

Hålogaland Kraft Nett med ønske om nye målinger på grunn av mistanke om for lav spenning. 

Hålogaland Kraft Nett utførte spenningsmåling påfølgende helg. Hålogaland Kraft Nett viste til 

at «Vi er akkurat under og over spenningskravene til NVE, som er min. 207 V, max 253 V». 

Klager opplyser i epost av 4. juli 2019 at det ikke var noen hjemme helgen det ble utført 

målinger, og at forbruket derfor var på et minimum. Det fremgår av samme epost at laveste 

målte spenning var 209 V. 

Hålogaland Kraft Nett sin redegjørelse for saken 

Hålogaland Kraft Nett har i sin redegjørelse for saken beklaget lang saksbehandlingstid. De viser til at 

utbedringstiltaket som ble utført i 2017 ifølge analyser skulle ha vært tilstrekkelig. Hålogaland Kraft 

Nett skriver at videre fremdrift i saken vil være å vurdere hvilke alternative tekniske løsninger som vil 

føre til at avviket på spenningskvalitet lukkes. Tidspunkt for dette vil avhenge av hvilken løsning som 

blir valgt, og at eventuell ny høyspenttrasé vil utføres senest våren 2020 på grunn av ledetid på bygging 

av høyspentnett og bestilling av materiell. 

Hålogaland Kraft Nett sitt svar til varsel om vedtak 

Hålogaland Kraft Nett har i epost 24. februar 2020 kommentert varsel om vedtak. Svaret gjengis under: 

«Beskrivelse for status Februar 2020; 

Teknisk løsning er besluttet. Med tanke på dagens- og fremtidig effektbehov for gården vil 

oppgradering til 1000V være den beste teknisk/økonomisk løsningen. 

Ved eksisterende 22kV/230v nettstasjon plasserer vi en nettstasjon som transformere 230/1000. 

Eksisterende lavspent hengekabel som forsyner  oppgraderes til 1000V. 

Ny nettstasjon med tilhørende transformator fra 1000/415 plasseres ved . 

HLK Nett tilknyter eksisterende bolig til 415V (installatør har bekreftet overgang). 

 

Som det står oppført i fremdriftsplan venter vi nå på endelig tilbud fra vår leverandør (spesial 

løsning) samt akseptert grunneiertillatelse for plassering av nettstasjon med 230/1000 

transformator. 

Dato for leveranse av materiell blir endelig ved tidspunkt for bestilling. 

 

Planlagt sluttdato 30.06.20.» 

RMEs vurdering 

Det har ikke kommet inn kommentarer til vårt varsel om vedtak som gir grunn til å endre vår vurdering. 

Hålogaland Kraft Nett har i sitt svar angitt 30. juni 2020 som seneste tidspunkt for utbedring. 

Vurderingene vil la til grunn for varsel om vedtak gjengis under. 

Om Hålogaland Kraft Nett sin saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten 

Etter forskrift om leveringskvalitet § 2-5 skal nettselskap ved misnøye med leveringskvalitet 

gjennomføre nødvendige utredninger og målinger for å finne frem til hvem som ev. er 

utbedringsansvarlig. Målinger av spenningskvalitet skal som minimum ha en ukes varighet og så langt 
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som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen referer til. Etter forskriften skal 

Hålogaland Kraft Nett innen én måned oversende foreløpig vurdering og fremdriftsplan, og innen 4 

måneder finne frem til den som er ansvarlig for å iverksette tiltak for å utbedre mangelfull 

spenningskvalitet. 

Etter RMEs vurdering har Hålogaland Kraft Nett gjennomgående gitt mangelfull informasjon om 

fremdriftsplan, resultater av målinger/utredninger og planlagte tiltak. Hålogaland Kraft Nett har etter 

RMEs vurdering verken i 2015-2017 eller da saken på ny kom opp i 2019 overholdt kravene til 

saksbehandling.  

Vi trekker i denne sammenheng især frem lang tidsbruk og mangelfulle målinger: 

 Det tok over fem måneder fra klager ba om måling i desember 2015, til første måling ble utført i 

månedsskiftet april/mai 2016. Målingene viste brudd på krav til langsomme 

spenningsvariasjoner, flimmer og hurtige spenningsvariasjoner. Målingene ble etter gjentatte 

purringer først lagt frem for klager i september 2016. Først i november 2017 fikk klager, etter å 

igjen ha purret, tilbakemelding om at spenningsproblemene var utbedret. 

 RME mener målingene som ble utført siste helg i juni 2019 ikke er tilstrekkelig til å fastslå at 

krav til spenningskvalitet er overholdt. Målinger for å verifisere krav til spenningskvalitet skal 

som minimum ha en ukes varighet, og reflektere normal bruk av anlegget. Bakgrunnen for dette 

kravet er at målingene skal fange opp variasjoner over uken, eksempelvis redusert forbruk eller 

annet bruksmønster i helg sammenlignet med ukedager. 

Målingene ble utført over en helg, og klager opplyser om at ingen var hjemme helgen målingene 

ble utført. Forbruket lå derfor på et minimum. Når målingene i tillegg viser at nær hele 

spenningsbåndet på ± 10 % er oppbrukt på et anlegg der forbruket er på et minimum, er det etter 

vår oppfatning ikke grunnlag for å si at krav til spenningskvalitet er oppfylt.  

RME viser videre til at vi har gjennomført to revisjoner med Hålogaland Kraft Nett sin håndtering av 

leveringskvalitet siden 2016: 

 Stedlig revisjon i oktober 2019 med Hålogaland Kraft Nett sin håndtering av leveringskvalitet: 

Revisjonen avdekket flere mangler i Hålogaland Kraft Nett sin saksbehandling ved misnøye 

med leveringskvalitet.5  

 Skriftlig tilsyn i 2016 Hålogaland Kraft Nett sin saksbehandling ved misnøye med 

leveringskvaliteten. Tilsynet avdekket mangelfulle rutiner for saksbehandling.6 Hålogaland 

Kraft Nett bekreftet ved lukking av avviket at rutiner på området er oppdatert og skal sikre at 

dette blir ivaretatt. 

Vår vurdering er at Hålogaland Kraft Nett har brutt leveringskvalitetsforskriften § 2-5 om 

nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten. Vi ber om at Hålogaland Kraft 

Nett behandler saken ferdig, og sender kopi av all relevant korrespondanse til RME, iht. pålegget som er 

gitt i revisjonsrapporten fra 2019. 

Om utbedring uten ugrunnet opphold 

Etter forskrift om leveringskvalitet § 2-1 tredje ledd skal den som er skyld i at krav til spenningskvalitet 

ikke kan overholdes, utbedre forholdet uten ugrunnet opphold.  

                                                      
5 RME-ref.: 201904517-7 
6 RME-ref. 201600203  
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RME legger til grunn at Hålogaland Kraft Nett i 2015-2017 utpekte seg selv som utbedringsansvarlig. 

Likevel tok det over halvannet år fra målinger som viste brudd på forskriften ble utført i månedsskiftet 

april/mai 2016 til Hålogaland Kraft Nett bekreftet at spenningen var utbedret i november 2017.  

Basert på den fremlagte epostkorrespondansen er RMEs vurdering at hovedårsaken til at 

spenningsproblemene i 2015-2017 tok lang tid å utbedre, var manglende kommunikasjon internt i 

Hålogaland Kraft Nett. Vi viser i denne sammenheng til at saksbehandler for spenningskvalitetsklagen 

videresendte saken til planavdeling og montører som deretter nedprioriterte å gjennomføre utbedringen. 

Dette faller etter vår oppfatning klart utenfor grunnet opphold, som er ment å fange opp forhold som for 

eksempel ledetid på utbygging og å vente med graving til det ikke er tele i bakken. 

Vår vurdering er at Hålogaland Kraft Nett har brutt leveringskvalitetsforskriften § 2-1 tredje ledd om 

utbedring uten ugrunnet opphold. Vi oppfatter at Hålogaland Kraft Nett i sin redegjørelse for saken har 

erkjent utbedringsansvar for brudd på krav til spenningskvalitet, og er i prosess med å vurdere 

utbedringstiltak.   

RME viser igjen til revisjonsrapport datert 28.10.2019 etter revisjon med Hålogaland Kraft Nett sin 

håndtering av leveringskvalitet. Hålogaland Kraft Nett fikk avvik for mangelfull håndtering av 

utbedringsplikt etter § 2-1 tredje ledd, og skal som del av retting av avvik behandle saken ferdig, og 

sende kopi av all relevant korrespondanse til RME. 

Om anledning til å kreve anleggsbidrag 

Det fremgår av korrespondansen at klager vurderer å bygge om fjøset. Gårdsbruket har i dag felles 

inntakssikring for driftsbygning og hus. RME bemerker at Hålogaland Kraft Nett ikke har anledning til å 

kreve anleggsbidrag med mindre ombyggingen innebærer en ny tilknytning for driftsbygningen eller en 

økning av den eksisterende hovedsikringen.  

Nettkunde har rett til å utnytte sin hovedsikring fullt ut ved bruk av vanlige apparater, uten at dette skal 

føre til redusert spenningskvalitet. Hvis kvaliteten på strømmen man mottar ikke overholder kravene gitt 

av leveringskvalitetsforskriften, er nettselskapet pliktet til å utbedre forholdene slik at kvaliteten er god 

nok med dagens hovedsikring. Nettselskapet har ikke anledning til å kreve anleggsbidrag for dette. Hvis 

man ønsker å øke hovedsikringen utover det man har i dag, skal nettselskapet kreve anleggsbidrag for å 

dekke nødvendige forsterkninger i nettet. 

Aktuelt regelverk 

Følgende bestemmelser er spesielt relevante for innholdet i dette varselet: 

 RMEs hjemmel til å avgjøre saker om misnøye med leveringskvaliteten: 

leveringskvalitetsforskriften § 2-6 

 RMEs hjemmel til å gi pålegg som er nødvendige for gjennomføring av 

leveringskvalitetsforskriften: leveringskvalitetsforskriften § 5-2 

 Hvem som er ansvarlig for å utbedre forholdene: leveringskvalitetsforskriften § 2-1 

 Krav til nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med spenningskvaliteten: 

leveringskvalitetsforskriften § 2-5 

 Krav til langsomme spenningsvariasjoner: leveringskvalitetsforskriften § 3-3 

 Krav til kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang: 

leveringskvalitetsforskriften § 3-4 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§2-6
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§5-2
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§2-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§2-5
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§3-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§3-4
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 Krav til flimmerintensitet: leveringskvalitetsforskriften § 3-5 

 Krav til informasjon fra nettselskapet om tekniske forhold ved leveringspålitelighet og 

spenningskvalitet: leveringskvalitetsforskriften § 4-2 

 Krav til RMEs behandling av saken: forvaltningsloven § 16 og § 17 

Frister som må overholdes 

 30.6.2020: Frist for Hålogaland Kraft Nett å rette forholdet påpekt i vedtaket. Det vil si utbedre 

brudd på krav til spenningskvalitet hos . 

 1.5.2020: Frist for å klage på dette vedtaket 

 1.5.2020: Frist for å uttale seg om spørsmål om tvangsmulkt 

RME har forståelse for at tiltakene som er satt i verk som følge av koronautbruddet, er krevende for 

nettselskapene. Ta derfor kontakt med oss hvis dere trenger utsatt frist. 

 

Har dere spørsmål? 

Ta kontakt med vår saksbehandler telefon eller e-post, dersom dere har spørsmål. Husk å oppgi 

saksnummer i emnefeltet. 

 

Med hilsen 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Eirik Eggum 

overingeniør 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§3-5
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-11-30-1557/§4-2
https://lovdata.no/NL/lov/1967-02-10/§16
https://lovdata.no/NL/lov/1967-02-10/§17
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