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Klage på NVEs vedtak angående kontroll og plombering av strømmålere

Det vises til Deres klage av 30. mai 2005 over Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak  av 9. mai 2005 vedrørende vedtak angående kontroll og plombering av
strømmålere.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (forskriften) med
hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990. Med hjemmel i forskriftens § 18-1
fattet NVE følgende vedtak:

"NVE pålegger Hafslund Nett  å endre sin  praksis ved bruk  av eksterne
tjenesteleverandører, slik at  det sikres  at disse ikke krever betaling av nettkunden.
Rettigheten til å tariffere  kunden  følger av Hafslund Netts  konsesjoner og kan ikke
overdras  til andre. Videre presiserer NVE at  alle kostnader og inntekter ved
nettvirksomheten  skal fremgå av Hafslund Netts rapportering til NVE."

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble derfor
oversendt Olje- og energidepartementet for sluttbehandling ved brev av 9. september
2005.

Hafslund Nett AS' klage
Klagen gjelder NVEs vedtak angående kontroll og plombering av strømmålere.
Hafslund Nett mener vedtaket om at selskapet pålegges å endre sin praksis ved bruk av
eksterne tjenesteleverandører mangler hjemmel i energiloven med tilhørende
forskrifter, ettersom kontroll og plombering av strømmålere ikke er en nettjeneste som
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faller innenfor Hafslund Netts monopolvirksomhet. Videre mangler vedtaket hjemmel
ettersom inntekten fra eller kostnaden ved den aktuelle oppgaven ikke er omfattet av
inntektsrammen. Det anføres videre at det ikke er riktig at vederlaget for tjenesten skal
behandles som en tariffinntekt.

Hafslund Nett mener at NVEs kompetanse ikke omfatter pålegg knyttet til virksomhet
som faller utenfor det Hafslund Netts konsesjon gjelder for, herunder kundeinitierte
serviceoppdrag knyttet til fungerende målere i installasjoner som allerede er tilknyttet
nettet. Hafslund Nett mener derfor at NVE mangler hjemmel for vedtaket og at
vedtaket dermed er ugyldig.

Hafslund Nett mener videre at NVEs vedtak er "svært generelt og upresist utformet",
og at dette er brudd på god forvaltningsskikk.

NVEs vurdering
Klagen fra Hafslund Nett er etter hva NVE kan se begrunnet i at Hafslund Nett har et
annet syn enn NVE, av hva som er omfattet av Hafslund Netts monopolvirksomhet, hva
som skal omfattes av inntektsrammen og hva som er å regne som en tariff.

NVEs  begrunnelse for at kontroll og plombering av strømmålere er en nettjeneste er at
Hafslund Nett som  følge  av de plikter og rettigheter de har fått gjennom område-
konsesjonen, jf energilovforskriften § 3-3, kommer i en monopolsituasjon overfor
kunden .  Kunden står ikke fritt til å velge hvem som skal utføre tjenesten, det er
Hafslund Nett som avgjør om tjenesten skal  utføres  og eventuelt hvem som kan utføre
denne tjenesten.

NVE mener at vederlag for kontroll og plombering av målere er å regne som en tariff,
ettersom kontroll og plombering av målere er et vilkår Hafslund Nett setter for at
kunden skal bli tilknyttet, eller at kunden skal kunne bruke nettet. Hvis måleren ikke
hadde blitt kontrollert og plombert, hadde ikke Hafslund Nett tillatt kunden å bruke
nettet. Dermed er kostnadene ved dette, en oppgave som kun utføres av Hafslund Nett
eller den Hafslund Nett lar utføre oppgaven, å regne som en økonomisk godtgjørelse
for tilknytning til og bruk av nettet, og dermed en tariff.

NVE mener videre at kostnadene i forbindelse med kontroll og plombering av målere
skal dekkes innenfor inntektsrammen ettersom kontroll og plombering av målere er
noe nettselskapet krever for å kunne utføre sine oppgaver, eksempelvis måling. NVE er
av den oppfatning at det essensielle i forhold til om kostnadene skal være innenfor eller
utenfor den regulerte inntekten, er hvorvidt Hafslund Nett står i en monopolsituasjon
overfor kunden. NVE er uenig i Hafslund Netts syn om at kundeinitierte oppgaver ikke
skal påvirke nettselskapets kostnader og effektivitet. Dersom Hafslund Netts syn legges
til grunn, vil kundeinitierte oppgaver falle utenfor inntektsrammen, og dermed vil en del
monopoltjenester kunne unndras regulering gjennom inntektsrammereguleringen.
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NVE er uenig i Hafslund Netts anførsel om at vedtaket bryter god forvaltningsskikk.
NVE har i denne saken tatt utgangspunkt i en spesifikk tjeneste, men har foretatt
vurderingene på generelt grunnlag, slik at de også har gyldighet for andre tjenester/
oppgaver. NVE finner det hensiktsmessig å gi ordlyden i vedtaket en generell
utforming, for å presisere at det ikke kun gjelder kontroll og plombering av målere.

Olje- og energidepartementets vurderinger
Departementet vil påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for
seg klagerens anførsler ut fra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Ved vurderingen av hvilke oppgaver som er å regne som monopoloppgaver som krever
konsesjon, må man ta utgangspunkt i energilovens bestemmelser om område- og
omsetningskonsesjon, jf. §§ 3-2 og 4-1. Departementet mener at kontroll og plombering
av strømmålere er en nettjeneste, og dermed en del av monopolvirksomheten som skal
reguleres. Etter departementets vurdering er kontroll og plombering av målere en
nettjeneste som følge av de rettigheter og plikter nettselskapet har fått gjennom sin
områdekonsesjon, og den monopolsituasjonen selskapet dermed kommer i overfor
kunden.

Kontroll og plombering av strømmålere er slik departementet ser det et vilkår fra
nettselskapet for at kunden skal bli tilknyttet nettet eller skal kunne bruke nettet. Ved
manglende kontroll og plombering av målere tillater ikke nettselskapet at kunden
bruker nettet. Departementet er enig med NVE når det gjelder vurderingen av
kostnadene i forbindelse med denne tjenesten. Departementet viser til at kostnaden er
en tariff ettersom den er å regne  som en  økonomisk godtgjørelse for tilknytning til og
bruk av nettet, jf. forskriften § 1-3 og energilovforskriften § 4-4 bokstav d annet ledd.

Etter departementets vurdering må kostnadene i forbindelse med den aktuelle
tjenesten dekkes innenfor nettselskapets inntektsramme, ettersom kostnadene knytter
seg til en nettjeneste som nettselskapet har monopol på å utføre eller  la andre  utføre for
seg. Det fremgår av forskriften § 7-4 bokstav c at kostnader i nettvirksomheten,
herunder kostnader knyttet til måling, avregning og kundehåndtering, skal dekkes
innenfor  årlig  inntektsramme for eget nett. Inntektsrammereguleringen skal gi
insentiver til kostnadseffektivitet i utførelsen av monopoloppgaver, og reguleringen skal
forhindre monopolprising.

Hafslund Nett mener ovenstående stiller seg annerledes når kontroll og plombering er
et resultat av et kundeinitiert oppdrag. Departementet viser i denne sammenheng til at
nettselskapet står i en monopolsituasjon overfor kunden, selv om selve oppdraget er
kundeinitiert. Departementet ønsker å poengtere at det er nettselskapet som normalt
avgjør om tredjepart skal utføre oppdraget/tjenesten og fakturere kunden for dette. At
nettselskapet velger å la tredjepart utføre tjenesten skal ikke svekke nettkundens
beskyttelse i reguleringen, selv om oppdraget er kundeinitiert. Hensynet til nettkunden
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bør derfor være tungtveiende når en vurderer denne problemstillingen. Departementet
støtter derfor NVE i at Hafslund Nett må endre sin praksis ved bruk av eksterne
tjenesteleverandører i dette tilfellet slik at tjenesteleverandøren ikke krever betaling fra
nettkunden og at kostnader og inntekter fremkommer i rapporteringen til NVE.

Nettkunder bør i prinsippet stå overfor en kostnad for ekstratjenester som bes utført fra
nettselskapet. På dette grunnlag mener departementet at kundeinitierte oppdrag,
spesielt i en del tilfeller hvor oppdraget er av et visst kostnadsmessig omfang, bør
kunne faktureres nettkunden fra nettselskapet som en kundespesifikk kostnad. Dette
innebærer at kostnaden ved oppdraget ikke finansieres gjennom den ordinære nett-
leien. Departementet vil presisere at nettkundene bør informeres om kundespesifikke
kostnader ved slike tjenester fra nettselskapet på forhånd. Kontroll og plombering
synes etter departementets oppfatning å være av et slikt tilfelle hvor kundespesifikk
fakturering kan være aktuelt.

Det anføres at vedtaket bryter god forvaltningsskikk ved å være for generelt utformet.
Etter departementets vurdering tilfredsstiller vedtaket de krav som stilles til
utformingen av et enkeltvedtak. Departementet viser til at vurderingene i forkant av
vedtaket er foretatt på generelt grunnlag, og vil dermed være gyldige for kontroll og
plombering av målere så vel som andre tjenester og oppgaver.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. NVEs vedtak av 9. mai 2005 stadfestes.

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

Trond Ulven Ingvaldsen' -
underdirektør

Kopi:
NVE
Egil Amlie, von der Lippesgt. 15 b, 0454 Oslo
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