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Om dispensasjon fra kravet om installasjon av AMS-måler 

 

Det fremgår av endringer om AMS i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og 

elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. som trer i kraft 1.1.2019 (http://bit.ly/1NcSqID) at 

nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-måler bl.a. dersom «installasjonen er til vesentlig og 

dokumenterbar ulempe for sluttbruker», jf. § 4-1 bokstav b). 

 

Tilbakemeldinger fra nettselskap og kunder tyder på at nettselskapene har noe ulik praksis mht. 

håndhevelsen av denne bestemmelsen.  

 

Denne bestemmelsen aktualiseres særlig når kunder nekter eller ber om fritak for installasjon av AMS. 

Kundens begrunnelse er typisk påstander om ubehag eller helseplager forårsaket av AMS, samt frykt for 

overvåking og at personopplysninger skal bli misbrukt.  

 

NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for 

installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at 

f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan 

knyttes til AMS.  

 

NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av 

forskriften § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak 

for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette 

kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler. 

 

NVE er kjent med noen tilfeller der kunder grunnet påstått eloverfølsomhet har bedt om at den 

installerte AMS-måleren fjernes og erstattes med en konvensjonell måler. Dette kan typisk skje ved 

flytting og skifte av bolig. I tillegg til unntaksbestemmelsene i avregningsforskriften § 4-1, vil disse 

tilfellene falle inn under kontrollforskriften § 17-4a., dvs. at kundene må selv dekke kostnadene ved å 

bytte av måler.  

 

Forsvaret har vært i kontakt med NVE om å kunne bli gitt dispensasjon fra kravet om installasjon av 

AMS-måler til enkelte av sine anlegg. Dette er typisk spredte, militære installasjoner med lave laster. 

http://bit.ly/1NcSqID
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Også for slike anlegg bør nettselskapene, i alle fall inntil videre, bestrebe seg på å etterkomme Forsvaret 

sine ønsker.  

 

Når bl.a. omfanget og grunnlaget for fritak er kjent etter 2018, vil NVE i samråd med bransjen kunne ta 

stilling til og eventuelt fastsette mer permanente kriterier for fortsatt fritak. Det er derfor viktig at 

nettselskapene registrerer de fritakene som gjøres og ikke minst på hvilket grunnlag fritaket er gjort.   

 

NVE har så langt ikke vurdert og tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som 

skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien. 

 

 

Med hilsen 

 

Guro Grøtterud 

seksjonssjef 

Arne Venjum 

seniorrådgiver 
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