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Sak nummer: 20-187442TVI-TSOS/THAL 

Saksøker Nils Jørgen Olsen  

Busterudkleiva 38, 1778 Halden 

 Mona Storm Andersen  

Busterudkleiva 38, 1778 Halden 

Nils Petter Nilsen  

Atomveien 28C, 1777 Halden 

Sanna Johansson  

Fosseveien 57, 1792 Tistedal 

Kristina Arvidsson  

Fosseveien 57, 1792 Tistedal 

Ulrikke Espelund  

Sollihøyda 4, 1783 Halden 

Øivind Jacobsen  

Likollveien 15, 1781 Halden 

Jan Erik Winås  

Nesveien 15, 1798 Aremark 

 Gillian Raynes Godtfredsen      

Schiøtts vei 9, 0286 Oslo 

Prosessfullmektig: Hugo P. Matre 

Advokatfirmaet Schjødt AS  

Postboks 4104 Sandviken, 5835 Bergen 

Rettslig medhjelper: Anders Ødegård 

Advokatfirmaet Schjødt AS 

Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo 
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Saksøkt Elvia AS 

org. nr. 980 489 698 

Postboks 4100, 2307 Hamar 

Prosessfullmektig: Advokat Mari Reitzel Bjerke    

v/ advokatfullmektig Liv Heidi Pauline Elisabeth Sommerfelt Helle 

Advokatfirmaet Haavind AS      

Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo 

Partshjelper: Energi Norge 

Middelthunsgate 27, 0307 Oslo 

Prosessfullmektig:   Advokat Mari Reitzel Bjerke 

     Advokatfirmaet Haavind AS 

* * * 

1. INNLEDNING 

Vi viser til rettsbok av 5. februar 2021. Frist for sluttinnlegg er 5. mai 2021.  

Saken gjelder to sentrale temaer: 

i) Om Elvia AS (Elvia) har tilkomst- og disposisjonsrett over sine strømmålere og krav på å 

skifte ut gammelt målerutstyr med nytt, og 

ii) om Elvia har rett til å stenge strømtilførelsen til saksøkerne (nettkundene) som følge av 

at nettkundene motsetter seg installering av AMS/nye strømmålere under henvisning til 

helsemessige bekymringer. 

Elvia vil legge ned påstand om frifinnelse fra nettkundenes krav, og om at nettkundene plikter å gi 

selskapet tilgang til strømmåler for avlesning, vedlikehold og utskiftning av strømmåler. Elvia krever 

seg tilkjent sakskostnader. 

I det følgende gis en kort sammenfatning av Elvias anførsler vedrørende hovedproblemstillingene i 

saken. 

Elvia anfører at nettselskapet har tilkomst– og disposisjonsrett over egen strømmåler iht. 

nettilknytningsavtalene. Nettselskapets adkomst- og disposisjonsrett over strømmåleren følger også 

av avregningsforskriften § 3-1, og er lagt til grunn i forvaltningspraksis.  

Elvia anfører at nettselskapet iht. forbrukerkjøpsloven § 48 a har rett til å stenge strømtilførelsen til 

nettkundene som følge av at nettkunden motsetter seg installering av AMS/nye strømmålere under 

henvisning til helsemessige bekymringer. Lovens øvrige vilkår for stenging må vurderes konkret for 

hver enkelt nettkunde. Generelt bestrider Elvia at anførsler om helsefare forbundet med AMS av den 

typen som er fremmet av nettkundene som er parter i saken her, er holdbare innsigelser mot 

installering av AMS.  

2. TILKOMST- OG DISPOSISJONSRETT. NETTKUNDENES MEDVIRKNINGSPLIKT. 

Elvia er gjennom lov- og forskriftsverk for netteiere pålagt å installere nye målere i alle målepunkter 

innenfor eget konsesjonsområde, jf. avregningsforskriften § 4-1. Målerutstyr er nettselskapets 

eiendom. Elvia har etter nettilknytningsavtalen § 6 første ledd og nettleieavtalen § 5-1 rett til tilkomst til 

målerutstyret og til å disponere over dette. 
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Nettkundene plikter etter Elvias syn å medvirke for at nettselskapene skal få gjennomført målerbytte 

som pålagt av myndighetene ved å gi nettselskapene tilgang til utstyr på kundenes eiendom. Dette 

følger av nettilknytningsavtalen § 6 første ledd og nettleieavtalen § 5-1, og av avregningsforskriften 

§ 3-1 annet ledd. At nettselskapet har tilkomst- og disposisjonsrett over måleren støttes av 

forvaltningspraksis. 

Elvia krever dom for at nettkundene plikter å gi Elvia tilgang til målerutstyr for avlesning, vedlikehold 

og utskiftning av utstyr. 

3. REKKEVIDDEN AV NETTSELSKAPETS STENGINGSRETT IHT. AVTALER OG 

FORBRUKERKJØPSLOVEN § 48A 

Elvia har som nettselskap adgang til å stenge strømtilførsel overfor private nettkunder dersom det 

foreligger vesentlig kontraktsbrudd, og forutsatt at vilkårene for øvrig for å kunne stenge er oppfylt. 

Stenging kan ikke skje der det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, og heller ikke hvis det er 

fremsatt innsigelser mot grunnlaget for stengingen som ikke er «åpenbart grunnløse», 

jf. forbrukerkjøpsloven § 48a første ledd og nettleieavtalen § 7-1.  

Elvia anfører at vedvarende manglende medvirkning til installasjon av AMS utgjør et vesentlig 

kontraktsbrudd. Manglende medvirkning til målerbytte innebærer blant annet at nettselskap som Elvia 

risikerer å komme i brudd med offentligrettslige forpliktelser de er pålagt etter monopolreguleringen, og 

dette svekker i sin tur grunnlaget for helhetlig og rasjonell drift av nødvendige nettjenester. 

Elklagenemda har i flere avgjørelser kommet til at å nekte installasjon av AMS under henvisning til 

helsevirkning er et vesentlig kontraktbrudd og at nettselskap etter forbrukerkjøpsloven § 48 a har 

adgang til å stenge strømtilførselen i slike tilfeller.  

Elvia mener videre at de innsigelsene knyttet til helsemessige virkninger fra AMS som er fremsatt av 

saksøkerne er å anse som «åpenbart grunnløse». De helsemessige virkningene av stråling generelt 

og AMS spesielt har vært gjenstand for grundige vurderinger av både nasjonale og internasjonale 

ekspertorganer, og disse vurderingene har dannet grunnlaget for lovgivers beslutning om utrulling av 

nye målesystemer i Norge. Elvia kan ikke se at nettkundene har vist til dokumentasjon som tilsier at 

det er vitenskapelig belegg for at AMS, med eller uten kommunikasjonsmodul, fører til negative 

helsemessige virkninger.  

Spørsmålet om fare for liv og helse eller betydelig tingskade knytter seg til virkninger ved stenging og 

ikke til installasjonen av AMS. Vurderingen må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Nettkundene har i 

stevningen gjort gjeldende at stenging innebærer fare for liv og helse uten å konkretisere eller 

dokumentere anførselen. Elvia kommenterte dette i sitt tilsvar og etterspurte en nærmere redegjørelse 

for anførselen. Vi kan ikke se at nettkundene har etterkommet Elvias anmodning. Det er ikke 

holdepunkter for at det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade knyttet til noen av saksøkerne. De 

materielle vilkårene for stenging anses oppfylt.  

Vi bemerker at nettselskapets leveringsplikt, som har vært påberopt av nettkundene under 

saksforberedelsen, ikke er til hinder for anvendelse av stengingsadgangen etter forbrukerkjøpsloven § 

48a. 

4. BEVIS 

Elvia vil føre de dokumentbevis som er fremlagt i saken.  

Med forbehold om endring varsles det at Ragnar Maalen-Johansen møter som partsrepresentant for 

Elvia. 

Elvia tilbyr forklaring fra følgende sakkyndige vitner: 
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Vitne 1: Lars Klæboe (DSA) 

Vitne 2: Arnt Inge Vistnes (UiO) 

Det bes om at de sakkyndige vitnene får følge forhandlingene i sin helhet, jf. tvl. § 25-6 (2). Foreløpig 

legger Elvia opp til at Klæboe møter fysisk i retten, mens Vistnes følger forhandlingene via videolink. 

Elvia tilbyr forklaring fra følgende vitne: 

Vitne 3: Mats Møller Bæren (Nkom) 

Det legges opp til at Bæren forklarer seg via videolink. 

5. PÅSTAND 

Påstanden punkt 2 nedenfor omfatter alle nettkunder som er part i saken på tidspunktet for inngivelse 

av sluttinnlegg. Elvia vil endre dette punktet slik at påstanden også omfatter Solvår Werenskiold så 

snart hun er formelt inkludert som part i saken, jfr. de siste avklaringer om dette i planmøte 29. april. 

På vegne av Elvia AS legges det ned slik 

p å s t a n d: 

1) Elvia AS frifinnes. 

2) Nils Jørgen Olsen (målepunkt-ID 707057500016026897), Nils Petter Nilsen (målepunkt-ID 

707057500015046773), Sanna Johansson (målepunkt-ID 707057500015654879), Kristina 

Arvidsson (målepunkt-ID 707057500015669583), Ulrikke Espelund (målepunkt-ID 

707057500015526763), Øivind Jacobsen (målepunkt-ID 707057500015750878), Jan Erik 

Winås (målepunkt-ID 707057500016191601), og Gillian Raynes Godtfredsen (målepunkt-

ID 707057500051306527) plikter å gi Elvia AS tilgang til strømmåler for avlesning, 

vedlikehold og utskiftning av strømmåler. 

3) Elvia AS tilkjennes sakskostnader. 

* * * 

Sluttinnlegget er sendt via Aktørportalen. 

Oslo, 5. mai 2021 

 

 

Pauline Sommerfelt Helle 

Advokatfullmektig MNA 


