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Svar på anmodning om uttalelse om tariff for ikke-fjernavleste 

måleverdier  

Viser til deres brev1 av 9. februar 2021 hvor dere ber om en uttalelse fra RME om tolkningen av tariff 

for ikke-fjernavleste måleverdier i forskrift om kontroll av nettvirksomhet2 (kontrollforskriften) §17-9. 

Vi har svart ut spørsmålene deres under. 

Ikke krav til stedlig kontrollavlesning 

Alle målepunkter skal avleses minimum en gang i kalenderåret. Nettselskapene har også en plikt til å 

kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste, men det er ikke krav i forskriften til hvor ofte eller 

hvordan kontrollen utføres. Det standardiserte gebyret på 1500 eks. mva. for manuelt avleste målerdata, 

gjelder uavhengig av metoden nettselskapet bruker for å utføre slik kontroll.  

Tariffen for måleverdier som ikke er fjernavleste er et standardbeløp som skal bidra til å dekke 

nettselskapets kostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste, jf. 

kontrollforskriften § 17-9. Hver kunde betaler gjennom dette standardbeløpet et snitt av kostnadene 

nettselskapene har ved å håndtere og kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. Slike kostnader 

kan blant annet være administrative kostnader og kostnader for å kontrollere måleverdier. Det er med 

andre ord slik at kostnadene fordeles på hele den aktuelle kundegruppen. Kunden betaler derfor ikke for 

en enkelt aktivitet nettselskapet utfører, men sin del av den totale kostnaden nettselskapet har knyttet til 

ikke-fjernavleste måleverdier. Nettselskapet skal med andre ord forholde seg til at tariffen skal 

faktureres etterskuddsvis, og på hver faktura eller sjeldnere, men minst hver tredje måned, jf. 

                                                      
1 Deres ref: 48977-503-8539334.1, vår ref: 202103740-1 
2 Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 

og tariffer  
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avregningsforskriften3 § 7-1a andre ledd. Dette gjelder uavhengig av når nettselskap utfører eventuelle 

aktiviteter knyttet til å håndtere og kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste. 

Tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er en rett for nettselskapet 

Kontrollforskriften § 17-9 innebærer ikke en plikt, men en rett for nettselskapene til å fastsette tariff for 

måleverdier som ikke er fjernavleste, dersom manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side. 

Nettselskapene må selv vurdere om det er hensiktsmessig å ha en slik tariff. Dersom nettselskapet velger 

å benytte tariffen, må tariffen gjelde for alle kunder i denne kundegruppen.4 

Med «forhold på kundens side» menes både tilfeller hvor kunden har fått fritak for AMS etter 

avregningsforskriften § 4-1 andre ledd bokstav b), og tilfeller hvor kunder motsetter seg slik installasjon 

uten å ha fått fritak.  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Annhild Meling 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   

 

  

   

   

 

 

 

 

                                                      
3 Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, 

nettselskapets nøytralitet mv 
4 Alle kunder som faller inn under bestemmelsens virkeområde 


