
 
DET KONGELIGE

OL]E- OG ENERGIDEPARTEMENT
 

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa

4809 ARENDAL

Deres ref Vår ref Dato

10/131 11,JUL 2011»

Klage på NVEs vedtak om avvikling av fellesmåling av Nyli Borettslag 1

Det vises til Deres brev av 21. februar 2012 med klage på Norges Vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 7. februar 2012 angående avvikling av fellesmåling av
Nyli Borettslag 1.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften).

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt Olje- og
energidepartementet for sluttbehandling i brev av 26. mars 2012.

Sakens bakgrunn

Nyli Borettslag 1 sendte 13. desember 2011 klage på Agder Energi Nett (AEN) sin beslutning

om å si opp avtale om fellesmåling.

Nyli Borettslag 1 er i dag målt i felles inntakspunkt og borettslaget står som eier av målere i
hver enkelt leilighet. AEN ønsker å avvikle avtale om fellesmåling og installere målere hos de
enkelte boenhetene. AEN har presisert at borettslaget ikke vil bli belastet kostnader for
installasjon av nye målere. I brev av 19. januar 2012 har AEN opplyst at nye målere som vil

bli installert ikke vil være klargjort for avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

Bestemmelsene om fellesmåling i kontrollforskriften § 13-1 bokstav h lyder ”Den enkelte
boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg”, og i § 14-3 står det at
”Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når
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måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader? Med urimelige

merkostnader er det ikke tenkt på endring av tariffl<ostnaden til kundene som tidligere har
vært fellesmålt, men kostnader ved omlegging hvor det åpenbart ikke er hensiktsmessig med
individuell måling. NVE har i forarbeidene presisert at overgang til individuell måling skal

skje i sammenheng med utrulling av AMS for å unngå unødige kostnader ved målerbytte. I
vedtak av 7. februar 2012 fant NVE at AENs krav om avvikling av fellesmåling av Nyli
Borettslag l var i strid med kontrollforskiiften så lenge avviklingen ikke sees i sammenheng
med omlegging til AMS. NVEs begrunnelse er at det er å anse som en urimelig merkostnad å
installere nye målere hos hver enkelt boenhet nå, som må byttes uti forbindelse med

overgangen til AMS.

AENs klage

AEN påklaget NVEs vedtak i brev av 21. februar 2012. AEN viser til at avtalen om
fellesmåling mellom AEN og Nyli borettslag er oppsigelig fra begge parters side med tre
måneders varsel. Nettselskapet er uenig i NVE sin vurdering av at utskifting av målere for
Nyli borettslag l vil medføre urimelige merkostnader. I klagen skriver AEN at installering av
nye målere ikke vil innebære noen merkostnad for kunden og ikke heller for AEN i noen
særlig grad. Grunnen til at avviklingen ikke vil innebære store kostnader for AEN er at
selskapet har mange nye målere på lager som følge av at Justervesenet påla AEN, grunnet
krav til målemøyaktighet, å skifte alle målere i løpet av 201 l. Nærings- og handelsdeparte-
mentet omgjorde 29. juni 2011 denne avgjørelsen og utsatte fristen, slik at fristen for å skifte
underkj ente el-målere ble sammenfallende med fiisten for innføring av AMS. AEN har

opplyst at måleme som ligger på lager i stor grad vil bli brukt ved utskiftningen til
individuelle målere. Selskapet viser til at målerne vil miste sin verdi på sikt og at dersom de
ikke får brukes ved avviklingen av fellesmåling vil det innebære at AEN taper en stor verdi.

AEN skriver i sin klage at selskapet anser avviklingen av fellesmåling og innføring av AMS
som to ulike prosjekter. AEN anser imidlertid avviklingen av fellesmålingen av Nyli
borettslag l for å være en forberedelse for AMS. Det vises blant annet til at AEN ved en
avvikling av fellesmåling vil skaffe til veie nødvendig kundegrunnlag for innføring av AMS,
det vil gi AEN tilgang til anleggene slik at de får oversikt over hvordan anleggene i dag er
tilknyttet og forberede eventuell ombygging for AMS. Det vises også til at avviklingen av

fellesmåling vil innebære at fellesarealer, utelys, m.m. vil bli lokalisert og forberedt for egne
målere. AEN mener at hensynet til å likebehandle alle kunder og motvirke at det blir færre
kunder å fordele de totale kostnadene også er et hensyn som vil bli ivaretatt ved denne

avviklingen.

Videre mener AEN at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å slippe innlåsningseffekter av
kunder som ikke kan vel ge egen kraftleverandør er større enn ulempen ved å måtte bytte
målere to ganger. AEN viser også til at NVE har tolket et unntak fra hovedregelen om at hver
boenhet skal avregnes hver for seg svært strengt, og at NVE finner sin støtte for tolkning i
forarbeidene til forskriftsendringen. AEN mener at det strider mot legalitetsprinsippet å
tillegge forarbeidene så stor vekt.
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Nyli Borettslag ls kommentar til klagen

Nyli Borettslag 1 hari brev av 3. mars 2012 kommentert klagen fra AEN. Borettslaget mener
AEN ikke har tatt hensyn til historiske forhold og inngåtte kontrakter. Det vises blant annet til
at borettslaget har timeregistrerende mål ere og ser ikke argumenter for å gå tilbake til
konvensjonelle målere.

NVEs vurdering av klagen

Ved oversendelse av klagen til departementet opprettholder NVE sitt vedtak av 7. februar
2012. NVE legger til grunn at å installere målere som ikke er tilrettelagt for AMS i dag,

medfører at AEN om få år må bytte måleme en gang til. NVE ser at AEN ved å avvikle
fellesmåling i forkant av innføring av AMS kan innhente opplysninger som forenkler
omleggingen, men mener at det å skifte ut målere som fungerer med nye, som uansett må
skiftes ut igjen om få år, ikke er samfunnsmessig rasjonelt. NVE viser til at det i forarbeidene
til forskriftsendringene eksplisitt ble lagt til grunn at avvikling av eksisterende fellesmåling
skal sees i sammenheng med utrulling av AMS.

NVE mener at selv om AEN har ubrukte målere på lager er det lite hensiktsmessig å bruke
ressurser på å installere nye målere som må skiftes ut om få år. NVE ser at det for
nettselskapet isolert sett vil kunne være lønnsomt å installere måleme slik at de vil bli aktivert
og kommer med i avkastningsgmnnlaget til nettselskapet. NVE mener at slike forhold ikke
skal vektlegges i vurderingen av hvorvidt avviklingen av fellesmåling medfører urimelige
merkostnader eller ikke, jf. kontrollforskriften § 14-3.

Departementets vurdering

Fra 1. januar 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling av strøm. Etter hovedregelen i
kontrollforskiiften § 13-1 bokstav h), skal den enkelte boenhet måles og avregnes hver for

seg.

Bakgrunnen for endringen i forskriften var at fellesmåling av kunder har flere uheldige
virkninger. De som befinner seg bak et fellesmålt punkt har ikke den samme tilgangen til
kraftmarkedet som andre kunder og har heller ikke samme rettigheter ved strømavbrudd. Et
annet element er at ved individuell måling, får kunden den fulle effekten av for eksempel egne
energieffektiviseiingstiltak, mens ved fellesmåling blir effekten delt på flere.

Departementet viser til at NVE i forarbeidene til forskiiftsendiingen har presisert at overgang
til individuell måling skal skje i sammenheng med utrulling av AMS for å unngå unødige
kostnader ved mâlerbytte:

”NVE ser det som hensiktsmessig at nettselskapet foretar en samlet utrulling av nye avanserte
måle- og styringssystemer til en samlet kundemasse, og at kunder som i dag er fellesmålt får
et AMS tilpasset målersystem ved overgangen til individuell måling. NVE ønsker ikke at det
påløper merkostnader ved at det installeres flere målere hos eksisterende fellesmålte kunder i
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løpet av en kort tidsperiode. NVE vil anse en slik praksis som en urimelig merkostnad ved
overgang til individuell måling. Hoveddelen av eksisterende fellesmålte kunder vil derfor
forbli fellesmålt inntil nettselskapene har begynt utrullingen av AMS. (. ._) For kunder bak et
fellesmålt punkt der det må installeres måler eller eksisterende måler må byttes ut, vil de
forbli fellesmålt inntil utrulling av AMS er igangsatt i nettområdet og vil i en slik anledning
bli behandlet som tilsvarende individuelt målte kunder. l den grad nettselskapene allerede har
begynt installasjon av AMS på eget initiativ, kan nettselskapet inkludere eksisterende
fellesmålte kunder i denne installasjonsprosessenf”

Fristen for utrulling av AMS er satt til 1. januar 2019. Departementet deler NVEs oppfatning
om at å skifte ut målere som fungerer med nye, som uansett må skiftes ut igjen om få år, ikke
er samfunnsmessig rasjonelt. Departementet ser at kostnadene knyttet til avviklingen av
fellesmålingen av Nyli Borettslag l er lavere sammenliknet med om AEN måtte ha kjøpt inn
nye målere, og at det for AEN isolert sett vil kunne være lønnsomt å installere målerne slik at
de vil bli aktivert og kommer med i avkastningsgrunnlaget til nettselskapet. Departementet
slutter seg imidlertid til NVEs vurdering av at slike forhold ikke skal vektlegges i vurderingen
av hvorvidt avvikling av fellesmåling vil medføre urimelige merkostnader eller ikke. Videre
viser departementet til at det i forarbeidene til forskriftsendringene eksplisitt ble lagt til grunn
at avvikling av eksisterende fellesmåling skal sees i sammenheng med utrulling av AMS.
Departementet mener derfor at avvikling av fellesmåling i dette tilfellet vil medføre urimelige
merkostnader, og AEN skal dermed tilby måling og avregning per felles inntaksledning frem
til innføring av AMS, jf. kontrollforskriflen § 14-3.

Konklusjon

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 7. februar 2012.

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