
 

Det er vår plikt å følge lovverket for måling, derfor: AMS måler  
Som nettselskap har VOKKS Nett AS det som kalles leveringsplikt. Det medfører at alle som ønsker å knytte seg 
til vårt nett, har rett til å bli det, men det forutsetter selvfølgelig at man aksepterer leveringsbetingelsene. 
Kundene på sin side har ingen tilsvarende tilknytningsplikt, og står i prinsippet fritt til om man vil være knyttet 
til nettet eller ikke.  

Leveringsbetingelsene er basert norske lover og forskrifter, og er framforhandlet mellom energibransjen, 
Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, og kalles Standard nettleieavtale og Standard tilknytningsavtale. Disse 
trår i kraft i det øyeblikk kunden starter å hente elektrisitet ifra nettet.  
Merk: både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har bidratt til å framforhandle standardavtalene. Avtalene er 
derfor ikke noe «forbrukerfiendtlig» og ensidig direktiv som nettselskapene har funnet på alene.  

Avtalene er bl.a. tilgjengelig på våre nettsider, https://www.vokksnett.no/nettleie/lover-og-regler/ 

Standard tilknytningsavtale sier bl.a.:

 

«Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Det betyr at dersom kunden ikke bidrar til at 
nettselskapets montør får tilgang til å skifte måler, så er det brudd på standard tilknytningsavtalen!  Og den 
som bryter en avtale, må forvente at VOKKS Nett som motparten da oppfatter seg som løst fra sine 
forpliktelser. Altså at VOKKS Nett i verste fall vil anse kundeforholdet som opphørt!  

Som standard avtalene gir rom for, så har VOKKS Nett i alle år hatt krav om utvendig plassering av måler på 
hytter. Vår hovedhensikt med dette er at vi skal ha uhindret tilgang til vår egen målere, selv om kunden ikke er 
til stede. I senere tid er krav om utvendig måler nedfelt i nasjonal norm NEK399 og gjelder også for andre nye 
anlegg enn hytter. 



Standard nettleieavtale:

 

Som det framgår her er det helt entydig at måling er nettselskapet sitt ansvar. Følgelig er det VOKKS Nett som 
eier alle målere i sitt nett, må ha kompetanse og rutiner for å ivareta alle lover og regler som gjelder for måling, 
måleverdier og behandling av disse. Og for å ivareta dette, er det flere ulike myndigheter vi må forholde oss til. 

Reguleringsmyndighet for Energi (RME, tidligere NVE) er en av disse, og deres forskrift som regulerer måling og 
avregning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301#KAPITTEL_4 sier: 

 

 

Som dette viser: nettselskapet skal installere AMS måler, og fristen var 1.1.2019. Det er ikke snakk om bør eller 
kan, her står det SKAL. 

VOKKS Nett startet utskifting i 2015, og i forkant av dette ble alle daværende kunder informert om at dette var 
på gang.  

Som man ser, er fristen for lengst ute, men RME (NVE) har vært romslige og sagt at det er greit om et mindre 
antall anlegg gjenstår, men i brev fra mai 2020 er det satt endelig frist til 01.01.2021. 

§4-1, gir Nettselskapet rom for å vurdere å avvike ifra forskriftene, gitt et av to alternativ.  

Her er det spesielt punkt b) som vi har registret at en del kunder påberoper seg som årsak til ikke å ville ha ny 
måler hos seg. Men som forskriften altså sier, er dette noe nettselskap kan vurdere å ta hensyn til.  

VOKKS Nett AS sin vurdering er: vi er et nettselskap og ikke en del av helsevesenet. Vurdering av helse ligger 
utenfor vår kompetanse, og følgelig har vi ingen forutsetning til å ta stilling til våre kunder sine fysiske og/eller 
psykiske helse. Vi ser heller ingen grunn til at vi skal ta imot og lagre opplysninger om kundene sin helse, da 
dette må anses som sensitive personopplysninger som vi ikke trenger for å utføre den jobben som vi har tatt på 
oss. 



Vedr. helse og AMS målere skriver forøvrig Helsedirektoratet: 

 

 

Altså er Helsedirektoratet helt klarer på at helseplager er det helsevesenet som skal håndtere, ikke 
nettselskapene! 

Vårt råd til de som mener å ha, eller er redd for å kunne få plager som følge av strømmåleren, er at da må man 
bygger om det elektriske anlegget, slik at måleren kan plasseres i utvendig skap, i tråd med normen NEK 399. 

Krav til målefunksjon: 

Mens gamle målere har blitt lest av manuelt en gang i blant, er det nå krav om at telleverket skal leses av en 
gang pr time. Selve målingen av strømforbruket skjer stort sett som før, men i tillegg har de nye målerne flere 
funksjoner som skal bidra til at kvaliteten på den tjenesten vi skal yte våre kunder, blir bedre. Bl.a. kan vi følge 
med på strøm og spenningen pr fase, samt om det skulle oppstå jordfeil i kunden sitt anlegg. Altså bedre 
sikkerhet for personer og utstyr er en del av målsettingen. Noen sier at de godt kan få ny måler, men ikke med 
kommunikasjon. Fjerner man imidlertid kommunikasjonsmodulen i måleren er det ikke lenger en AMS måler, 
og det vil ikke være mulig å oppfylle funksjonskravene i forskriftenes § 4-2, som er som følger. 



.

 

For VOKKS Nett er det derfor ikke aktuelt å ødelegge dyre målere ved å fjerne kommunikasjonsenheten, og 
derved degradere dem ifra å fungere i henhold til funksjonskravene i forskriften, til å ikke gjør det.  

VOKKS Nett verken lagerfører eller monterer målere som ikke tilfredsstiller forskriftene.  

Det har vært vurdert å la en del kunder ha gamle målere, mot å betale et årlig gebyr. Bl.a. varslet vi om dette, 
våren 2019, men uten at vi har fakturert noen for dette. Kravene til hva og hvordan har vært uklare. Å innføre 
en slik ordning vil være å tilby en tjeneste som ikke er hjemlet i forskrift, og vi ser ingen grunn til å tilby dette. 

Kunder hvor vi til i dag ikke har fått installert AMS måler, har derfor følgende alternativene: 

 akseptere at vi får erstatte vår gamle måler som ikke tilfredsstiller forskriften, med en ny som gjør det. 
Ta kontakt snarest for å avtale tidspunkt! 

 bygge om sitt elektriske anlegg, slik at vi kan plassere en av våre nye målere i nytt skap på ny plass på 
tomta, eller i bygget. I tilfelle, er dette noe det haster med å komme i gang med, tatt i betraktning at 
det må være ferdigstilt i god tid før fristen 1.1.2021.  

 sier opp avtalen med VOKKS Nett og be om å bli koblet ifra nettet og at vi fjerner vår gamle måler, 
uten at vi erstatter den med en av våre nye. Haster dette? Nei ikke for vår del, for det vil bli mørkt 
uansett.  

 

Ut over dette har kunden selvfølgelig mulighet til å klage VOKKS Nett inn for RME eller Elklagenemnda, men 
tiden er knapp fram til fristen 1.1.2021. Dessuten vil nevnte forskrifter og standardavtaler, også være sentrale i 
vurderingene klageinstansene vil legge til grunn for behandling av en eventuell klage. 
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