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Varsel om vedtak i sak om installasjon av AMS-måler med aktiv 

kommunikasjonsmodul - Agder Energi Nett 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) viser til mottatt klage fra Jørgen Holst 

(klager) 20. april 2022 på Agder Energi Nett AS (AEN). Klagen gjelder installasjon av 

AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul hos kunde med fritak. 

1. Varsel om vedtak  

RME sin foreløpige vurdering er at: 

 Agder Energi Nett AS ikke har fulgt krav om installasjon av AMS-måler med 

deaktivert kommunikasjonsmodul, ved fremlagt dokumentasjon for fritak, jf. 

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 andre ledd bokstav b.1 

Vi varsler med dette at vi vil vurdere å fatte vedtak i saken.2 

Dere kan uttale dere innen 18. mai 2022  

Fristen for å uttale dere om forhåndsvarselet er 18. mai 2022. Hvis dere har ny 

informasjon til oss, eller vil rette opp opplysninger vi har fått tidligere, er det viktig at vi får 
dette innen fristen. Etter fristens utløp, vil RME fatte vedtak i saken basert på de 

opplysninger som foreligger.  

 
Informasjonen kan sendes til RME på e-post rme@nve.no. Vennligst oppgi saksnummeret i 

emnefeltet. Kopi av svaret skal sendes til Jørgen Holst (jorgenhlier@gmail.com) 

2. Bakgrunn for saken 

RME sendte AEN et informasjonsbrev angående AMS-installasjon den 18. februar 2022. I 

brevet informerte RME om at nettselskap har en plikt til å installere AMS. Det er åpnet for 

at nettselskap kan få unntak fra plikten til å installere AMS hos privatkunder i 
lavspenningsanlegg dersom installasjonen er til «vesentlig og dokumenterbar ulempe for 

                                                             
1 Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1 https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-1  
2 Forvaltningsloven § 16 (https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§16) 

https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-1
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§16
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sluttbruker», jf. forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 andre ledd bokstav b. 
Denne plikten til å installere AMS gjelder uavhengig av plassering av måler.  

Den 20. april 2022 mottok RME en klage fra kunden. I klagen vises det til at AEN har 

akseptert å installere AMS uten aktiv kommunikasjonsmodul i skap utenfor boligen. 
Kunden viser til at AEN har utlevert måler med aktiv kommunikasjonsmodul med beskjed 

om at de ikke kan levere en uten og at de vil sende en elektriker for å deaktivere 

kommunikasjonsmodulen.  

3. RME sin foreløpige vurdering 

Etter forskrift om kraftomsetning og nettjenester kan AEN ikke installere AMS-måler med 

aktiv kommunikasjonsmodul hos kunder som har fått fritak fra dette. Vår foreløpige 

vurdering at AEN ikke har overholdt denne plikten, og at det foreligger mangler i rutine for 

å sike at det ikke installeres AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul hos kunder med 

fritak.  

4. Generell informasjon om regelverket 

a. Fritak etter forskrift om kraftomsetning og nettjenester 

RME minner om at det er åpnet for at nettselskap kan få unntak fra plikten til å installere 

AMS hos privatkunder i lavspenningsanlegg dersom installasjonen er til “vesentlig og 
dokumenterbar ulempe for sluttbruker”, jf. forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-

1 andre ledd bokstav b. Det følger av forarbeidene3
 at det med fritak for «vesentlig og 

dokumenterbar ulempe» er ment ulempe i helsemessig forstand. Det er slått fast gjennom 

forvaltningspraksis at slik helsemessig ulempe må dokumenteres med attest fra lege eller 

psykolog, og at fritaket er oppfylt når kommunikasjonsmodulen er fjernet eller deaktivert. 

 

Det fremgår av dokumentasjonen i saken at det er fremlagt legeerklæring som gir fritak fra 
AMS. Kunden oppfyller vilkåret for å bli fritatt for installasjon av AMS-måler med 

kommunikasjonsmodul slik forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 andre ledd 

bokstav b åpner for. Dette betyr at AEN ikke kan installere en AMS-måler med aktiv 
kommunikasjonsmodul hos kunden.  

b. Om tariff for målere som ikke fjernavleses 

Fra 1. februar 2021 ble regelverket for såkalt tariff endret. Etter forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet4 § 17-9 første ledd kan nettselskapet fastsette tariff til dekning av 

merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har 

fjernavlest måler, der dette skyldes forhold på kundens side. Bestemmelsen innebærer 

ikke en plikt, men en rett for nettselskapene. Dersom nettselskapet velger å benytte 
tariffen, må tariffen gjelde for alle kunder i denne kundegruppen. 

 

                                                             
3 Avanserte måle og styringssystemer: Høringsdokument februar 2011   
4 Forskrift om kontroll av nettvirksomhet  (https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-9) 

https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_01.pdf
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-9


 

3 

 

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er i § 17-9 andre ledd i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet fastsatt til 1875 kroner inklusiv mva. per år. Beløpet kan med andre ord 

ikke justeres av nettselskapet, og det gjelder uavhengig av om nettselskapet har 

kontrollavlest måleren på stedet eller ikke.  

 
Nettselskapene har ansvar for at målepunkt blir målt og avlest minimum én gang i 

kalenderåret, jf. § 3-3. Det er opp til nettselskapet å vurdere om årlig stedlig 

kontrollavlesning er nødvendig for å oppfylle dette kravet. Hver kunde betaler gjennom 
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. Kunden betaler derfor ikke for en 
enkelt aktivitet nettselskapet utfører, men for sin del av den totale kostnaden 

nettselskapet har knyttet til ikke-fjernavleste måleverdier. 

5. Har dere spørsmål? 

Ta kontakt med saksbehandler på tlf. 476 97 078 eller e-post, niag@nve.no, dersom dere 

har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i emnefeltet.   

 
 

Med hilsen 

 
Nikolai Aleksander Grønland 

Førstekonsulent 

 

 
Godkjent av Torfinn Jonassen 

Seksjonssjef 

 
 

Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 

 
 

Mottakerliste: 

AGDER ENERGI NETT AS 

JØRGEN HOLST 

 

Kopimottakerliste: 
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