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STENGING AV STRØM

Undertegnede har oppdrag for strømabonnenter som motsetter seg installasjon av AMS-målere.

Vi mottar for tiden flere anmodninger om bistand for å unngå at ulike nettselskap stenger tilgangen 
til strøm. Bakgrunnen er kjent for alle norske nettselskap. Avregningsforskriften § 4-1 pålegger 
nettselskapene å installere AMS-målere, og fristen for installasjon er utløpt.

Utskifting av gamle strømmålere til AMS-målere er i hovedsak gjennomført. Blant gjenstående 
målepunkt er noen få tusen abonnenter med helseplager som de knytter til stråling fra nye målere 
med eller uten kommunikasjonsenhet (mikrobølget stråling fra radio og skitten strøm). Gjenstående 
målere utgjør en veldig liten andel sammenlignet med landets ca. 3 millioner målepunkt.

Strømabonnenter som motsetter seg installasjon av AMS-målere bestrider i alminnelighet ikke 
nettselskapets rett til valg og drift av måleutstyr. Spørsmålet er hvorvidt det utstyret som ønskes plassert inn, 
er helseskadelig for enkelte - med eller uten kommunikasjonsenheten og derfor er utenfor den typen 
måleutstyr som uten videre kan installeres.

Møre og Romsdal avsa 1. juni 2021 dom for at noen strømabonnenter pliktet å gi nettselskapet tilgang 
til å installere AMS-målere. Saken ble behandlet i en forenklet prosessordning (småkravsprosess), 
etter at de selvprosederende abonnentene hadde trukket tidligere innsigelser mot stengning av 
strømmen. Forbrukernes rettigheter til å motsette seg stenging av abonnementet ble derved ikke 
behandlet. Det er foreløpig uavklart om avgjørelsen blir anket.

Søndre Østfold tingrett behandlet 19-21 mai 2021 spørsmålet om abonnenter med helseplager fra 
stråling, kan kreve fritak fra installasjon av AMS-måler. Saken inkluderer abonnenter som er nektet 
helseattest pga. instruks fra Helsedirektoratet om ikke å utstede slike attester. Videre omfatter saken 
spørsmålet om abonnenter med fritak av helsegrunner kan nekte installasjon av ny måler der AMS- 
funksjonene er fjernet ved at radiokommunikasjon er slått av (skitten strøm). Under rettssaken 
deltok bl.a. syv sakkyndige fra inn- og utland, herunder DSA. Energi Norge opptrådte som 
partshjelper for det involverte nettselskap i egenskap av bransjeorganisasjon. Dom skal etter 
domstolloven avsies innen 14 dager. Erfaringsmessig tar domsavsigelser gjerne noe lengre tid, men 
det er grunn til å forvente at en avgjørelse vil foreligge om relativt kort tid.

Advokatfirmaet Schjødt AS | C. Sundts gate 17, P.O.Box 2022 Nordnes, 5817 Bergen, Norway | t: +47 22 01 88 00 f: +47 22 83 17 12 
Reg no: 996 918 122 VAT/MVA | post@schjodt.com | www.schjodt.no

mailto:post@schjodt.com
http://www.schjodt.no


Side 2 av 2

Rettssaken i Søndre Østfold tingrett er første gang de prinsipielle sider ved regelverket prøves i full 
bredde, herunder også spørsmålet om nettselskaps tilgang til abonnentenes hjem for å installere nye 
AMS-målere.

Vi mottar som nevnt flere henvendelser fra abonnenter som har mottatt stengingsvarsel med 
anmodning å foreta rettslige skritt. Det er imidlertid prosessøkonomisk uheldig å gjennomføre flere 
parallelle rettssaker for å få avklart de samme prinsipielle spørsmål.

Vi anmoder derfor om at alle norske nettselskap avventer brudd i strømforsyningen til kunder som 
ikke vil installere ny strømmåler, inntil den nært forestående prinsippavgjørelse fra retten foreligger.

Med vennlig hilsen 
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS

/
HugoUA Matre 
Advokat PhD (H)

Hugo.Matre@schjodt.com

8880551.1

mailto:Hugo.Matre@schjodt.com

