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TARIFF FOR IKKE-FJERNAVLESTE MÅLEVERDIER, REF. 202103740-1
1.

INNLEDNING

Vi viser til brev fra RME av 31. mai 2021 vedr. tariff for ikke-fjernavleste måleverdier etter
kontrollforskriften § 17-9.

2.

TARIFFEN ER FRIVILLIG FOR NETTSELSKAPENE

Vi er enige med RME i at bruk av tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er en rett og ikke
en plikt for nettselskap, Retten kan kun benyttes dersom manglende fjernavlesing skyldes
forhold på kundens side.

3.

KRAV TIL STEDLIG KONTROLLAVLESNING FOR Å KREVE AVLESNINGSGEBYR

Vi har et oppfølgingsspørsmål til RMEs uttalelse om at det ikke er krav til stedlig
kontrollavlesning. Vi er enige med RME i at det ikke foreligger en slik plikt, ettersom det
ikke er forskriftsfestet krav til hvordan måler skal kontrolleres.
Vårt spørsmål omfatter imidlertid også et annet forhold som det er viktig å få tydelig avldart.
Spørsmålet er om stedlig kontroll ved nettselskapets personale er nødvendig for at det skal
kunne avkreves gebyr som omfatter kostnadene til stedlig kontroll. Vi har mottatt meldinger
om at nettselskap som ikke har utført stedlig kontroll, likevel innkrever gebyr som om
kontroll var gjennomført. Sagt på en annen måte er spørsmålet om det kan kreves betaling
for ikke utførte tjenester.
Her kan legges til at det er forsvarlige løsninger innenfor gjeldende regelverk som ikke
krever stedlig kontroll ved nettselskapets personale. F.eks. kan avlesning gjennomføres slik
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praksis har vært i tidligere år, ved at kunden registrerer målerdata, eller sender inn et bilde
av måleren. Enkelte nettselskap praktiserer alt slike løsninger.
I svaret hit fremheves at kunder skal betale for de samlede kostnader, men det avklarer ikke
om nettselskap kan tas betaling for ikke-utførte tjenester.
Fakturering skal som fremhevet i brevet hit fra RME skje etterskuddsvis. Det tilsier at de
tjenester det kreves betalt for må være utført før de kan faktureres.
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