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Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier 
 
Vi viser til Energiklagenemndas vedtak datert 22. mars 2022, med stadfestelse av RMEs vedtak av 3. juni 2021 
vedrørende Elvias prising av tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i 2019 og 2020. Det fremgår av 
Energiklagenemndas vedtak at Elvia må sende RME dokumentasjon på ny beregning av gebyret for manuell avlesning 
for 2019 og 2020. Denne følger nedenfor. 
 
 
Timepris 
Som det fremgår av saksgangen bruker Elvia eksterne leverandører til gjennomføring av stedlig kontrollavlesninger, og 
har lagt til grunn en timepris basert på de kostnadene vi blir fakturert av leverandørene. RME har vurdert er 
nettselskapet har adgang til dette. 
 
Når det gjelder aktiviteter utført med eget personell har Elvia beregnet timeprisen med utgangspunkt i den totale 
kostnaden for manuell avlesning, fordelt på produktive arbeidstimer. RME sier i sitt vedtak datert 3. juni 2021 at RME 
tidligere har vurdert at en timepris beregnet ut fra fakturerbar tid, eller «produktive arbeidstimer» ikke er i tråd med 
regelverket. RME fastholder at timeprisen bare skal omfatte direkte henførbare kostnader knyttet til arbeidet med 
manuell avlesning, og at faste kostnader nettselskapet uansett ville hatt, ikke skal inngå i timeprisen. På denne 
bakgrunn har RME fattet vedtak om at «Elvia har beregnet en timepris for gebyret for manuell avlesning for 2019 og 
2020 som er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 og at de må korrigere dette». 
 
Basert på føringene gitt gjennom RMEs vedtak har Elvia beregnet ny timepris med utgangspunkt i 1592 arbeidstimer 
per ansatt per år. Basert på nettokostnaden som opplyst i vårt brev til RME datert 9. november 2020 fører dette til at 
timeprisen ved bruk av eget personell reduseres fra 676 kroner til 581 kroner. Rekalkulert timepris på 581 kroner er 
lagt til grunn i ny beregning av prisen på tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Ny pris i denne tariffen blir da 1493,15 
kroner/år eks. MVA, eller 124,43 kroner/måned eks. MVA.  
 
 
Kontrollavlesning 
I RMEs vedtak datert 3. juni 2021 fremgår det at RME er enig med Elvia i at man vanligvis ikke korrigerer gebyrer eller 
tariffer år for år. RME sier imidlertid videre at:  
 

Vi mener likevel at gebyret for manuell avlesning etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 var en helt ny 
tariff, som det også var knyttet usikkerhet til, både for nettselskap og for kundene. Vi mener derfor det er viktig å 
sikre at gebyret kontrolleres og korrigeres, særlig i oppstartfasen. Normalt sett kunne man sett for seg at 
nettselskapene kunne justert ned tariffen påfølgende år dersom det viste seg at man eksempelvis hadde tatt for 
mye betalt et år. Siden regelverket for gebyret for manuell avlesning ble endret fra og med 1.2.21 og er et 
standardisert beløp vil ikke dette være mulig for nettselskapene. RME fastholder derfor at Elvia må korrigere 
gebyret for 2019 og for 2020. 
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Det fremgår av RMEs vedtak at Elvia må korrigere tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier for 2019 og for 2020 ut fra 
faktisk utførte aktiviteter knyttet til denne tariffen i denne perioden.  
 
Elvia innførte tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier i mars 2019. I 2020 førte korona-situasjonen til at 
faktureringen av denne tariffen ble stoppet i fire måneder - dvs. mars, april, mai og juni. I alt er dermed denne tariffen 
fakturert i 18 måneder i perioden 2019-2020. 
 
Når det gjelder utførte aktiviteter gjennomførte Elvia omfattende kontrollavlesninger i 2020, der tilnærmet alle 
kunder som var tilsluttet ordningen ble kontrollavlest eller forsøkt avlest. I tillegg ble det i 2019 gjennomført 375 
kontrollavlesninger i pilotprosjekter. Dette innebærer at det i gjennomsnitt er gjennomført i overkant av en 
kontrollavlesning per kunde i perioden mars 2019 til desember 2020. Samtidig er kundene som nevnt fakturert for 18 
måneder i den samme perioden, dvs. tilsvarende 1,5 kontrollavlesning. 
 
Med utgangspunkt i omfanget av avlesningsaktiviteter legger vi til grunn at omberegnet tariff for ikke-fjernavleste 
måleverdier korrigeres med brøken 12/18 for denne perioden. Dvs. det er fakturert for 18 måneder, mens det er 
utført kontrollavlesningsaktiviteter i den samme perioden som representerer om lag 12 måneder. 
 
Dette gir en netto månedspris på 124,43 kroner * 2/3 = 82,95 kroner i den aktuelle perioden. Inklusiv MVA blir 
månedsprisen da 103,69 kroner. Dette innebærer at utstedte fakturaer for denne tjenesten reduseres i henhold til 
dette, når det tas hensyn til hhv. ny timepris samt kompensasjon for avvik mellom fakturert tariff og utførte 
kontrollavlesningsaktiviteter i perioden 2019-2020. 
 
 
Bekreftelse av rekalkulert tariff og etteroppgjør overfor berørte kunder 
Vi ber RME bekrefte vår rekalkulerte prising av tariff for ikke-fjernavleste måleverdier for perioden 2019-2020, 
beregnet med utgangspunkt i ny timepris basert på direkte henførbare kostnader knyttet til arbeidet med manuell 
avlesning. 
 
Vi ber også RME bekrefte vårt forslag til kompensasjon for avvik mellom fakturert tariff og utførte 
kontrollavlesningsaktiviteter i perioden 2019-2020. 
 
Elvia vil gjennomføre etteroppgjør overfor berørte kunder så snart vi har mottatt bekreftelse fra RME. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lisbeth Vingås 
direktør Rammevilkår Jon Eivind Johannessen 
 
 
Dokumentet sendes ut uten underskrift. Dokumentet er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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