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Svar på klage på NVEs vedtak av 13. august 2015 om fellesmåling - Ringveien borettslag 

Det vises til Ringveien borettslags brev av 3. september 2015 med klage på Norges vassdrags- 

og energidirektorats (NVE) vedtak av 13. august 2015 om avslag på videreføring av 

fellesmåling. 

 

Sakens bakgrunn  

Agder Energi Nett (AEN) skal installere AMS hos sine kunder, og er i henhold til forskrift av 

11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften)§ 13-1 bokstav h) pålagt å avvikle 

eksisterende fellesmåling av kunder slik at den enkelte boenhet måles og avregnes hver for 

seg.  

 

Ringveien borettslag er i dag fellesmålt. I brev av 27. november 2014 søkte borettslaget AEN 

om videreføring av fellesmåling. AEN avslo søknaden i brev av 5. mars 2015. 

 

I brev av 12. mars 2015 til NVE klager Ringveien borettslag på AENs avslag på søknad om å 

videreføre eksisterende fellesmåling. Ringveien borettslag viser til kontrollforskriften § 14-3 

der det står at nettselskapene på forespørsel skal tilby måling og avregning per felles 

inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader. 

Ringveien borettslag mener de totale merkostnadene ved å etablere AMS-målere i hver enkel 

boenhet er urimelige. Det argumenteres med at fellesmåling gir mulighet for å flytte effekt 

mer effektivt, insentiver til energieffektivisering, bedre forhandlingsposisjon i kraftmarkedet, 

mulighet til å bli plusskunde, enkelt og forutsigbart avregningssystem og en rettferdig 

nettleietariff. 

 

Ringveien borettslag mener de må ha samme muligheter som andre foretak til å ha 
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fellesmåling. Borettslaget mener begrunnelsene som NVE la til grunn ved endringen av 

forskriften i 2009 virker lite relevant for borettslaget i dag, og at dette tilsier en liberal 

praktisering av unntaksbestemmelsen i kontrollforskriften. Videre mener borettslaget at de 

blir fratatt muligheten til å utnytte potensialet i fremtidens smarte energiløsninger.  

 

I sitt tilsvar på klagen viser AEN til begrunnelsen som ble gitt i avslag på søknaden til 

Ringveien borettslag. AEN forklarer at selskapet i dag ikke har oversikt over om noen av 

borettslagene vil kreve ekstraordinære ombygginger, men at dette vil bli undersøkt i 

forbindelse med utrullingen av AMS. Videre forklarer AEN at kostnadene ved en eventuell 

ombygging og tilrettelegging for AMS ikke vil bli belastet borettslagene, men dekkes av 

nettselskapet.  

 

I sitt avslag på søknad om videreføring av fellesmåling skriver AEN at de på kort sikt kan 

være delvis enig i at innføringen av AMS i borettslaget kan gi ikke ubetydelige merkostnader, 

men at det på lang sikt vil være samfunnsmessig økonomisk fordelaktig.  

 

I NVEs vedtak av 13. august 2015 påpeker NVE at punktene som er fremsatt som fordeler 

som borettslaget mister dersom fellesmåling avvikles, ikke er spesifikke forhold knyttet til 

Ringveien borettslag. Det vises til vedtaket for NVEs vurdering av disse punktene.  

 

NVE viser til at det i oppsummeringen av høringsuttalelser og forskriftstekst er beskrevet 

tilfeller der unntaksbestemmelsen i kontrollforskriften § 14-3 kommer til anvendelse. Disse 

tilfellene gjelder tilknytninger som er av dynamisk karakter, slik at administrasjonskostnadene 

blir svært høye, og tilfeller hvor det kreves store ombygginger av de elektriske installasjonene 

for at de aktuelle boenheter eller fritidsboliger lar seg måle.  

 

NVE viser til at borettslaget ikke har kommet med opplysninger om at omlegging fra 

fellesmåling til måling og avregning av den enkelte boenhet vil føre til vesentlige 

ombyggingskostnader. NVE finner derfor ikke at vilkåret for fellesmåling i kontrollforskriften 

§ 14-3 er oppfylt.  

 

NVE konkluderer med at AENs avslag på søknad om videreføring av eksisterende 

fellesmåling ikke er i strid med kontrollforskriften.  

  

Klagen 

I brev av 3. september 2015 klager Ringveien borettslag på NVEs vedtak av 13. august 2015. 

Ringveien borettslag mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst og at avgjørelsen derfor er 

fattet på mangelfullt grunnlag.  

 

Ringveien borettslag viser til at AEN har skrevet at det er de som vil ta kostnaden ved 

omlegging, men at denne kostnaden ikke er kjent hverken for borettslaget eller NVE som 

fattet vedtak. Borettslaget mener at AEN må dokumentere kostnaden ved å installere AMS-

måler i borettslaget. 

 

Borettslaget tar opp nettleievirkningen som følger dersom alle leilighetene blir målt og 

avregnet hver for seg, og mener at det vil innebære en vesentlig kostnadsøkning.  
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Ringveien borettslag viser til at borettslag, på lik linje med næringsbygg, er selvstendige 

juridiske enheter. Borettslaget mener derfor at det ut fra et likhetsprinsipp bør være slik at de 

fortsatt kan ha fellesmåling.  

 

 

NVE fant ikke grunnlag for å endre vedtak av 13. august 2015. Klagen ble derfor oversendt 

departementet for endelig avgjørelse i brev av 21. oktober 2015.  

 

Departementets vurdering 

Fra 1. januar 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling av strøm. Etter hovedregelen i 

kontrollforskriften § 13-1 bokstav h), skal den enkelte boenhet måles og avregnes hver for 

seg, og plikten til måling ligger hos nettselskapet. Dette gjelder uavhengig av hva kraften 

brukes til og forbrukets størrelse.  Kunder bak et felles målepunkt har kunnet forbli 

fellesmålte i tiden frem til nettselskapet installerer AMS. 

 

Bakgrunnen for forskriftsendringen er at fellesmåling av kunder vurderes å ha flere uheldige 

virkninger. Kunder som befinner seg bak et felles målepunkt har ikke den samme tilgangen til 

kraftmarkedet som andre kunder, og har heller ikke samme rettigheter ved strømbrudd. 

Fellesmåling av sluttkunder fører også 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 ikke få den fulle effekten av egne 

energieffektiviseringstiltak. Ved individuell måling har borettslag fortsatt mulighet og 

insentiv til å gjøre tiltak for å redusere samlet energibruk.   

 

Næringsbygg er unntatt kravet om individuell måling og avregning. Begrunnelsen for dette er 

at næringsbygg ofte er utleiebygg hvor arealdisponeringen er dynamisk. Videre har eiere av 

næringsbygg ofte egne energioppfølgingssystem, med samlet styring av strøm og andre 

energibærere. Mange næringsbygg vil uansett komme inn under unntaksregelen om urimelige 

kostnader.  

 

Kontrollforskriften § 14-3 åpner for at nettselskapene kan tilby fellesmåling i tilfeller der 

individuell måling medfører urimelige merkostnader. Det er nettselskapet som vurderer om 

omleggingen til vil gi urimelige merkostnader i hvert enkelt tilfelle. I NVEs oppsummering av 

høringsuttalelser og forskriftstekst i forbindelse med endringen av kontrollforskriften (NVE 

dokument 17-2009 Endringer i forskrift 11 mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer – Fellesmåling – Oppsummering 

av høringsuttalelser og forskriftstekst) er urimelige merkostnader beskrevet 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. Et eksempel på dette kan være 

hybelhus med fjernvarme, hvor det kreves store ombygginger av den elektriske installasjonen, 

og hvor kunden har veldig lavt forbruk.  
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Det er nettselskapet som skal dekke kostnadene ved innkjøp, montering og drift av målere. 

Nettselskapet er imidlertid ikke forpliktet til å dekke kostnader som oppstår i de tilfeller hvor 

det må gjøres endringer inne i den private installasjonen.  

 

Hverken borettslaget eller nettselskapet har i denne saken kommet med opplysninger om at 

omleggingen til individuell måling vil føre til urimelige merkostnader. Ringveien borettslag 

har fremsatt generelle betraktninger mot individuell måling, men ikke spesifikke forhold 

knyttet til borettslaget. AEN har oppgitt at kostnader ved en eventuell ombygging og 

tilrettelegging av individuell måling ikke vil bli belastet av borettslaget, men dekkes av 

nettselskapet. Departementet legger til grunn at dette betyr at nettselskapet har vurdert at en 

eventuell ombygging og tilrettelegging av omlegging til individuell måling ikke vil medføre 

urimelige kostnader. Departementet kan derfor ikke se at unntaket for omlegging til 

individuell måling i kontrollforskriften § 14-3 kommer til anvendelse.  

 

Konklusjon 

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 13. august 2015. 

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for 

klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Kjell Grotmol (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Laila Berge 

 underdirektør 
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