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For å lese e-post i nettleser, klikk her

 

Hei ,

Kundenr: 
Målernr: 18401399
Anleggsadresse: 
Beskrivelse: ENEBOLIG

 

Du vil i løpet av kort tid motta et brev per post med følgende innhold:

Bytte til AMS-måler

Elinett er forpliktet til å installere AMS-målere hos sine nettkunder, og vi har gjennomført bytte hos de aller fleste av våre
kunder. Det gjenstår imidlertid enkelte målerbytter, og du er en av de kundene som så langt ikke har fått installert AMS-
måler.
Mange er kjent med at Møre og Romsdal tingrett allerede i juni 2021 avsa en dom som ga Elinett rett til å installere AMS-
målere på i alt 8 målepunkt. Forut for dommen i juni hadde tingretten i desember 2020 frifunnet Elinett i et søksmål hvor
de samme nettkundene hevdet at Elinett ikke hadde rett til å stenge strømmen til de som motsetter seg målerbytte. Elinett
har følgelig siden juni 2021 både hatt rett til å stenge strømmen og å kreve adgang til boligene til de aktuelle kundene for
å gjennomføre målerbytte.

Parallelt med rettssaken i Møre og Romsdal tingrett, har det pågått en tilsvarende sak mellom Elvia og 9 av deres kunder
(den såkalte Halden-saken). Rettssaken var bredere anlagt enn de to sakene fra vårt område. Tingrettens dom i Halden-
saken ble anket til Borgarting lagmannsrett. I vår dialog med noen av kundene som mottar dette brevet, har vi blitt sterkt
oppfordret til å avvente ankebehandlingen i Halden-saken før vi gjennomfører de siste målerbyttene. 
Ankesaken mellom Elvia og kundene ble avholdt i begynnelsen av september, og dommen ble avsagt den 3. november.
Dommen gir viktige avklaringer på flere omtvistede spørsmål:
•    Nettselskapene er forpliktet til å bytte til AMS-målere. Plikten følger av avregningsforskriften § 4-1. 
•    Unntak fra nettselskapenes installasjonsplikt forutsetter at nettkunden fremlegger dokumentasjon fra lege eller annen
helsepersonell som fastslår at installasjonen vil være til vesentlig ulempe for nettkunden. Nettkunder som gis fritak fra
bytte til AMS-måler etter å ha dokumentert sine helseplager, er forpliktet til å akseptere målerbytte til AMS-målere uten
kommunikasjonsenhet. Ved bytte til slik måler vil kunden bli belastet med årlig avlesingsgebyr på kr. 1875,- inkl. mva. per
år. 
•    Det å motsette seg målerbytte uten dokumenterte helseplager, er et vesentlig kontraktsbrudd. For de med
dokumenterte helseplager vil det også være et vesentlig kontraktsbrudd dersom man motsetter seg målerbytte til AMS-
måler uten kommunikasjonsenhet. Forbrukerkjøpsloven § 48A gir nettselskapene stengerett ved vesentlig kontraktsbrudd. 
•    Avregningsforskriften og standard nettleieavtale gir nettselskapene rett til tilgang til kundenes målepunkter. Dersom
kundene motsetter seg det, kan domstolene avsi dom som pålegger kundene å gi nettselskapene nødvendig tilgang. 

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er altså i samsvar med dommene fra Møre og Romsdal tingrett fra desember 2020 og
juni 2021.
Dersom du ønsker å lese dommen fra Borgarting lagmannsrett, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan oversende den.

Elinett vil nå sluttføre arbeidet med skifte av AMS-målere hos gjenværende kunder. Vi oppfordrer
deg til å ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for målerbytte snarest, og senest innen
16.12.2022.
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Bytte til AMS-måler medfører ingen ekstrakostnader for deg som kunde, dette finansieres
gjennom nettleien. Avlesingsgebyret på kr 1875,- inkl. mva. per år for måler uten
kommunikasjon bortfaller ved bytte til AMS-måler.

Du kan kontakte oss på tlf. 712 13505  eller via e-post nettservice@elinett.no for å avtale
tidspunkt for målerbytte.

 

Med vennlig hilsen                                                                                        

ELINETT AS 

 

 

Elinett AS  |   Plutovegen 5, 6419 Molde   |   71 21 35 05

 

Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev på e-post, klikk her

 




