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MANGLENDE INSTALLERING AV AMS/NYE STRØMMÅLERE. INNSIGELSE TIL 
VARSEL FRA EIDSIVA NETT OM STENGING.

Vi viser til brev av 10. juni 2019 på vegne av Solvår Werenskiold (målepunkt 
707057500021214876), hvor det er reist innsigelser mot Eidsiva Netts varsel om avstenging 
av anlegg, og anmodet om at stenging uansett avventes inntil domstolene har behandlet 
saker reist av andre kunder. 

Når det gjelder påpekningene i ditt brev som er av mer generell karakter, bemerker vi 
innledningsvis følgende, i tillegg til det som er fremholdt i vårt brev av 22. mai 2019 
vedrørende de samme problemstillinger:

Nettselskapenes leveringsplikt som beskrevet i energiloven § 3-3 er etter vårt syn ikke 
ubegrenset. Hjemmelen for å stenge av anlegg ved vesentlig mislighold fra nettkundens side 
fremgår både av forbrukerkjøpsloven § 48a og av standard nettleieavtale. Dette 
utgangspunktet, sammen med det forhold at det er en høy terskel for å ta i bruk stenging 
som sanksjon mot mislighold, antar vi at det prinsipielt er enighet om.

Vi kan ikke se at det er riktig forståelse av lovverket når det anføres at det er påkrevd med 
NVEs dispensasjon før stenging kan iverksettes. Hjemmelen for stenging er knyttet til 
nettkundens mislighold og om vesentlighetsterskelen er overskredet, hva enten det dreier 
seg om betalingsmislighold eller annen form for mislighold i avtaleforholdet, i tillegg til de 
særskilte vilkår for stenging som angitt i fbkjl. § 48a første ledd bokstav a) og b).

Som tidligere anført er Eidsiva Netts oppfatning at nettkunden misligholder sine forpliktelser i 
nettilknytningsforholdet på en slik måte at det er grunnlag for stenging i de tilfeller der 
nettkunder over en lengre periode, og etter gjentatte varsler, ikke medvirker i henhold til 
avtalen slik at nettselskapet ikke får oppfylt sine offentligrettslige forpliktelser.

Vi minner også om, under henvisning til den påberopte reservasjonen i fbkjl. § 48a bokstav 
b) («ikke […] åpenbart grunnløse» innsigelser), og det forhold at din klient har vist til helse 
(el-overfølsomhet) som begrunnelse for å nekte installering av AMS/ny strømmåler, at det 
etter avregningsforskriften er anledning til fritak for installering av kommunikasjonsmodul og 
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antenne, forutsatt at grunnlaget for dette dokumenteres. For ordens skyld legger vi til at 
personvernhensyn er nøye vurdert i forbindelse med at forskriften ble innført.

Eidsiva Nett er innforstått med at flere nettkunder er uenige i de vurderinger som er gjort og 
konklusjonen fra lovgiverhold. Dette endrer imidlertid ikke nettselskapenes plikt i henhold til 
det offentligrettslige regelverket til å installere AMS/nye strømmålere i alle målepunkter 
innenfor eget konsesjonsområde. Det må byttes målere hos alle kunder, også hos kunder 
som innvilges fritak for AMS-måler. Det understrekes igjen at Eidsiva Nett ikke har anledning 
til å velge å ikke overholde denne plikten.

Når det gjelder kommunikasjonen med kundene og manglende tilbakemeldinger fra kunder 
som ikke har medvirket til installasjon av AMS/nye strømmålere, viser vi til det som tidligere 
er formidlet om dette, blant annet i e-post 17. juni 2019.

Som redegjort for i e-posten, er situasjonen at Eidsiva Nett over en lengre periode har 
forsøkt å få tilbakemeldinger og de nødvendige avklaringer overfor nettkunder som ikke har 
fått installert nye målere i henhold til forskriftskravene. Dette er gjort ved hjelp av en rekke 
skriftlige varsler som er sendt til kundene i flere omganger, og Eidsiva Nett har vært opptatt 
av å legge til rette for å sikre god informasjon. Dessverre har det vist seg at for mange av de 
nettkunder det gjelder, kommer tilbakemeldinger, herunder anmodninger om fritak og 
dokumentasjon for grunnlaget for et eventuelt fritak, først rett i forkant av tidspunkt for varslet 
stenging.

Selv om tilbakemeldinger fra en del kunder kommer svært sent, er Eidsiva Netts praksis og 
standpunkt at alle henvendelser som kommer inn fortløpende vil bli behandlet og vurdert 
individuelt på bakgrunn at lovens og nettleieavtalens vilkår for stenging. Vurderingen av den 
enkelte henvendelse vil kunne munne ut i at stengingsvarslet opprettholdes og at stenging 
deretter gjennomføres dersom vilkårene for dette er oppfylt, eller det vil bli tilbudt/avtalt tid for 
installering av ny måler med eller uten kommunikasjonsenhet, avhengig av begrunnelse og 
dokumentasjon for om vilkårene for fritak er oppfylt. Eidsiva Nett vil fortsatt forholde seg til 
denne praksisen, også overfor de kunder du representerer.

Når det ellers gjelder anmodningen i ditt brev om å avvente stenging til det foreligger 
domstolsavgjørelse i saker reist på vegne av andre parter, fastholder vi at Eidsiva Nett ikke 
kan binde seg hva angår spørsmålet om generelt å avvente stenging av anlegg frem til det 
foreligger domstolsavgjørelse. Som også tidligere påpekt, er det etter vår oppfatning ikke gitt 
at en domstolsavgjørelse i ett konkret sakskompleks tilknyttet tvister om AMS-installering vil 
være veiledende verken i den ene eller den andre retningen i andre saker. Hvert tilfelle må 
uansett vurderes konkret. Eidsiva Nett har fulgt og vil fortsette å forholde seg til denne 
praksisen.

Eidsiva Nett har vært i kontakt med din klient om bytte av strømmåler og AMS-installering 
siden 2017. Slik vi forstår forholdene har din klient har motsatt seg installasjon av ny AMS-
måler tidlig i denne dialogen. Werenskiold har ikke fremlagt legeerklæring og er derfor ikke 
innvilget fritak for installasjon av måler hvor kommunikasjonsenheten er tatt ut. Eidsiva Nett 
har orientert Werenskiold at dersom hun ønsker fritak fra installering av 
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kommunikasjonsmodul, må hun enten sende inn legeerklæring til Eidsiva Nett, eller 
fremlegge legeerklæringen for Eidsiva Netts montører. Ny måler, eventuelt uten 
kommunikasjonsenhet dersom vilkårene for dette er oppfylt, skal imidlertid altså uansett 
installeres. Vi oppfatter det slik at Werenskiold opprettholder sin nektelse av installering av 
ny måler, med eller uten kommunikasjonsmodul.

Som følge av manglende medvirkning til målerinstallering over lang tid har Eidsiva Nett 
besluttet å varsle at strømmen vil bli stengt med mindre Werenskiold samtykker til 
installering, dersom dette fortsatt er ønskelig for Werenskiold. Eidsiva Nett har sendt 
varslingsbrev om stenging den 4. september 2018, den 2. april 2019 og den 15. mai 2019.

Etter en samlet vurdering velger vi å opprettholde stengingsvarsel og stenging vil derfor bli 
gjennomført.

For ordens skyld presiseres at Eidsiva Nett, etter at stenging er iverksatt, gjør fortløpende 
vurdering av om det er forhold som skulle tilsi at situasjonen har endret seg til at det er fare 
for liv og helse, og som derfor krever at anlegg gjenåpnes.

Vi oppfordrer fortsatt de ulike nettkundene til å holde og opprettholde god dialog med Eidsiva
Nett, herunder dersom man mener at det er grunnlag for å innvilge fritak fra installering av 
måler med kommunikasjonsmodul. Som nevnt vurderer Eidsiva Nett alle henvendelser 
individuelt før eventuelle videre tiltak besluttes og iverksettes. Det gjelder også i tiden etter at 
anlegg er stengt av.
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