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Angående klage på Helgelandskrafts avslag om fellesmåling av 
Ranheim borettslag - enkeltvedtak 

NVE viser til brev av 19. november 2003 fra A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), 
på vegne av Ranheim Borettslag, med klage på at HelgelandsKraft AS har avslått ønsket om 
etablering av ett felles leveringspunkt for borettslagets to blokker. NVE har vurdert saken i 
forhold til bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av informasjonen 
NVE sitter med i denne saken, finner NVE ikke grunnlag for å pålegge HelgelandsKraft å 
fellesmåle Ranheim borettslags to blokker. 

Ranheim Borettslag klager på at HelgelandsKraft ikke tillater at det etableres fellesmåling for mer enn 
én bygning. Borettslaget består av to boligblokker, og ønsker å etablere ett tilknytningspunkt mot 
netteier, mot to i dag.  

NVE har bedt HelgelandsKraft kommentere klagen, og i brev av 29. desember 2003 kommer selskapet 
med en redegjørelse. HelgelandsKraft viser til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet), hvor § 14-3 sier følgende: 

”Nettselskapene skal på forespørsel tilby boligsameier, forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag 
og lignende, måling og tariffering per felles inntaksledning.” 

HelgelandsKraft viser også til ordlyden i paragrafen før den ble endret siste gang per 1. januar 2002, 
hvor det het at fellesmåling kan gjennomføres per felles inntaksledning og normalt bare for én 
bygning.  

NVEs vurdering 

NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. 
Regelverket skal gi nettselskapene rammer som ivaretar nettkundenes interesser, samtidig som det gir 
nettselskapene rom for å gjøre egne vurderinger og beslutninger. 
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§ 14-3 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal forstås slik at den avgjør i hvilke situasjoner 
kunden kan kreve fellesmåling. I situasjoner som ikke omfattes av bestemmelsen, vil det være opp til 
nettselskapet å avgjøre om det vil tilby fellesmåling, så lenge det foregår i samsvar med regelverket 
for øvrig. 

Før forskriften ble endret siste gang i desember 2001 (ikrafttreden 1. januar 2002) lød paragraf §12-3 
(tilsvarende dagens §14-3) slik:  

”For boligsameier, forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag o.l. kan måling gjennomføres pr. 
felles inntaksledning og normalt bare for én bygning.” 

Det ble besluttet å endre paragrafen for å tydeliggjøre at bestemmelsen beskriver de tilfeller der 
kunden kan kreve fellesmåling. Samtidig fjernet man presiseringen om at felles inntaksledning 
normalt bare vil gjelde én bygning. Denne formuleringen ble ansett som unødvendig for forståelsen av 
bestemmelsen.  

Selv om formuleringen ble fjernet, er imidlertid intensjonen bak bestemmelsen uendret. Dersom et 
nettselskap ønsker å tilby fellesmåling av flere bygninger, har ikke NVE funnet det rimelig å hindre 
dette, men man har heller ikke sett det som hensiktsmessig å gi kunden rett til å kreve det. I situasjoner 
med flere enn én bygning, er det opp til nettselskapet å avgjøre om fellesmåling skal tilbys. Det 
overlates dermed til nettselskapet å avgjøre om det ligger noen effektivitetsgevinst i en slik omlegging. 

Effektivitetsgevinsten ved overgang til fellesmåling er imidlertid ofte svært begrenset, siden det bare 
er kostnadene ved måling, avregning og fakturering av de fellesmålte kundene som reduseres for 
nettselskapet. Denne kostnadsnedgangen er svært liten i forhold til hvor mye tariffinntektene reduseres 
når de fellesmålte kundene går over til ett abonnement. Den største delen av nettselskapets kostnader 
er faste kostnader forbundet med utbygging og vedlikehold av overføringsnettet til kundene i 
nettområdet. Disse kostnadene reduseres ikke selv om noen kunder går over til å bli fellesmålt. De 
tapte inntektene har nettselskapet derfor anledning til å hente inn ved tarifføkninger, og overgangen til 
fellesmåling for noen nettkunder kan føre til høyere tariffer for andre kunder som ikke har mulighet 
for fellesmåling. Denne kostnadsoverveltningen ansees som uheldig. 

Ved overgang til fellesmåling går sluttbrukerne over til å bli én stor, fellesmålt kunde, som i mange 
henseender kan likestilles med en større næringskunde. For å følge forskriftens krav om ikke-
diskriminerende overføringstariffer, bør den fellesmålte kunden tarifferes likt med andre kunder med 
samme størrelse, energi- og effektforbruk. Noen nettselskaper benytter en egen tariff for fellesmålte 
kunder, med et forhøyet fastledd, for å unngå en urimelig kostnadsfordeling. Dette betyr at overgang 
til fellesmåling ikke nødvendigvis er særlig lønnsomt for de fellesmålte sluttbrukerne.  

Fellesmåling kan være hensiktsmessig og gi effektivitetsgevinster, men i begrenset omfang. Dersom 
muligheten til å kreve fellesmåling ikke begrenses, vil dette kunne få uheldige konsekvenser, både ved 
at kostnader veltes over på kunder uten mulighet for fellesmåling, og ved at konkurransen i 
kraftmarkedet hemmes. Fellesmålte kunder bindes til avtaler med én felles strømleverandør, og dette 
kan ha uheldige virkninger for konkurransen i kraftmarkedet. Dette er også noe av bakgrunnen for at 
NVE ikke har funnet grunnlag for å pålegge nettselskaper å fellesmåle flere enn én bygning. 
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Vedtak 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1, som sier at NVE 
”kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av den forskrift og de vilkår satt i konsesjoner 
gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven”.  

På bakgrunn av de opplysninger NVE sitter med i denne saken, finner NVE ikke grunnlag for å 
pålegge HelgelandsKraft å fellesmåle Ranheim borettslags to blokker. 

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal 
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Brev fra Helgelandskraft, datert 29. desember 2003 

Kopi: Helgelandskraft AS, Postboks 84, 8601 Mo i Rana 
 


