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Iflage på avslag om krav om felles målepunkt - Granittveien borettslag i
Tromsø

Det vises til advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co (RP) sin klage av 07.07.06 over Norges
vassdrags- og energidirektorata (NVE) vedtak av 28.06.06 vedrørende avslag på krav
om felles målepunkt i Granittveien borettslag i Tromsø, på vegne av Granittveien
borettslag. I Deres brev av 16.03.07 informeres det om at advokatfirmaet Østgård
Wikasteen har overtatt saken fra Rekve, Pleym & Co.

NVEs vedtak er fattet i medhold av energiloven med tilhørende forskrifter, det vises
spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).

Departementet fikk oversendt klagen fra NVE  i brev av 21.12.06 med direktoratets
merknader.

Granittveien borettslags klage
Klagen gjelder borettslagets rett til å kreve en inntaksledning med et felles målepunkt
for hele borettslaget. I dag har borettslaget 11 målepunkter, og ønsker fellesmåling i ett
målepunkt for å spare borettslaget for utgifter tilknyttet dette. I deres klage vises det til
anførsler i brev til NYE i av 28.02.06, samt at det tillegges ytterligere anførsler i brev til
OED av 13.11.06.

RP klager til NVE  i brev av 28.02.06 på Troms Kraft Nett AS sitt avslag om å tilby en
inntaksledning til hele borettslaget. Det vises til forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer av l1.mars 1999, § 14-3 som
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I sitt vedtak av 28.06.06 viser NVE til at de har vurdert problemstillingene som reises i
denne saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til
forskrift av ll.mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften), § 14-3:

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

I sin vurdering skriver NVE om forskriftens bestemmelse at i situasjoner med flere enn
en bygning er det opp til nettselskapet om fellesmåling skal tilbys. Dette er imidlertid
ikke noe som kan kreves, i følge NYE, . I NVEs brev til OED av 11.01.07 med
bemerkninger til saken, presiseres det at de kun har tatt stilling til adgangen til måling
og tariffering per felles inntaksledning etter forskriftens § 14-3, og ikke til borettslagets
eventuelle krav på å få en felles inntaksledning. NVE skriver at krav om felles
inntaksledning ikke omfattes av den refererte forskriften, men er en konsekvens av
områdekonsesjonærens planlegging og bygging av det fysiske nettet i området. I
forhold til avgrensning av målepunkter for kunder som kan kreve fellesmåling, skriver
N-VE at Troms aft Nett har begrenset fellesmåling til antall felles inntaksledninger
per dags dato, slik forskriften uttrykker det og at dette dermed ikke er en tilfeldig
avgrensning. Grunnen til at borettslaget får fellesmåling i 11 målepunkter på tross av at
det er 10 bygninger er at den ene bygningen har to inntaksledninger.

Når det gjelder besparelser for nettselskapet ved overgang til fellesmåling anfører NVE
at nettselskapenes kostnadsreduksjon ved måling, avregning og fakturering av de
fellesmålte kundene vil være ubetydelig i forhold til nettselskapets faste kostnader
forbundet med utbygging og vedlikehold av overføringsnettet. Videre viser N-VE til
gjeldende inntektsrammeregulering som fastsetter en årlig ramme for nettselskapets
inntekter fra sine nettkunder. Gitt denne rammen vil reduserte inntekter fra en
kundegruppe måtte hentes inn i form av økte tariffer for de andre nettkundene, noe
som vil føre til en overveltning av kostnader til øvrige kunder som ikke blir fellesmålte.

I forhold til konkurransen på sluttbrukermarkedet skriver NVE at fellesmåling i noen
tilfeller kan gi insentiver til organisert innkjøp av kraft til bedre vilkår enn det enkelte
husholdninger kan oppnå, noe som vil være positivt for konkurransen i markedet.
Samtidig vil disse kundene bindes til en strømleverandør, noe som vil redusere
enkeltkundens mulighet for å bytte leverandør og kontraktstype. Dette er i følge NVE
dårlig for konkurransen. N-VE presiserer at Granittveien uansett kan fremforhandle
avtale om samlet kraftleveranse til alle boenhetene, uavhengig om anleggene er
fellesmålt eller ikke.

Videre anfører NVE at på grunn av monopolkontrollen som innebærer at selskapets
inntekter reguleres av NVE, er det ikke grunnlag for at et nettselskap som leverer gode
regnskapstall har tatt for høy pris for sine tjenester, slik det blir hevdet av RP. Dette
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konkurransen i sluttbrukermarkedet. Departementet mener derfor at det er riktig at
nettselskapene selv skal avgjøre om de ønsker å tilby fellesmåling utover det som i dag
kreves i forskriftens § 14-3, og at det bør legges til grunn en streng tolkning av denne
bestemmelsen med hensyn på tilfeller hvor det kan kreves fellesmåling.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av
28.06.06.

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