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En mann fra Ofoten er en av de som har nektet å la strømselskapet sette inn ny automatisk måler (AMS), og han 

nektet også å betale for at Hålogaland Kraft skulle sende noen for å lese måleren hans. Saken endte i retten.

– I dette tilfellet har mannen selv innrapportert forbruket i husstanden i 30 år, og dette har fungert godt. Det er 

ingen grunn til at slik rapportering ikke skulle kunne fortsette også i fremtiden. Mannen har dermed oppfylt sin 

rapporteringsplikt, og Hålogaland Kraft er forpliktet til å motta måledata uten ekstra kostnad, hevdet 

ofotværingen i retten.

– Avlesningsavgiften er å anse som en uhjemlet straffeavgift Hålogaland Kraft har ilagt mannen på bakgrunn av 

at han ikke ønsker å ha AMS-måler i huset, skrev han videre.

Mannen mener at kraftselskapet ikke har hjemmel i verken lov eller avtale til å ta avgift for å lese måleren. Det 

var tingretten uenig i, og dømte ham til å betale. Han anket saken til lagmannsretten, og i august kom dommen 

derfra.

– Urimelig å øke nettleien

Hålogaland Kraft viste til at myndighetene har krevd at de skal montere automatiske strømmålere. Selskapet 

mener det gir kraftselskapene et ansvar for at målerne blir korrekt avlest, og mener at det da må gjøres av 

selskapet.
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– Dersom kunder som motsetter seg montering av AMS-målere ikke kan pålegges gebyr, må kostnaden i praksis 

dekkes av de øvrige kundene gjennom økt nettleie. Hålogaland Kraft er enig med tingretten i at dette ville være 

svært urimelig ovenfor de kundene som har tatt imot AMS-måler, skrev Hålogaland Kraft videre.

Lagmannsretten sa seg enig i det sistnevnte. Det var likevel ikke en automatisk avgjørelse i lagmannsretten. 

Dommerne hadde ikke funnet noen liknende saker å vise til.

Men, lagmannsretten kom frem til at selskapene har rett og plikt til å kontrollere kvaliteten på målingene.

– I tiden før innføringen av AMS-målerne måtte nettselskapene nødvendigvis basere seg på selvrapportering, 

idet det ikke var praktisk mulig å fysisk kontrollere alle målerne i nettet. Man måtte da, i større grad enn nå, 

basere kvalitetssikringen på stikkprøvekontroller. Situasjonen i dag er at det kun er et fåtall kunder som 

rapporterer manuelt, slik at fysisk kontroll av disse er en mulighet, skriver lagmannsretten.

– Det fremstår heller ikke som rimelig at nettselskapene skulle måtte akseptere lavere kvalitet på målingene fra 

kunder uten AMS-måler enn fra kunder med slik måler, slår retten fast.

Fikk kostnadsrabatt

Med andre ord: Ifølge lagmannsretten har Hålogaland Kraft lov til å kreve gebyr for avlesning av strømmåler, om 

man nekter å få en automatisk strømmåler i hus. Så ofotværingen må betale avlesningsregninga på 3.120 

kroner, pluss sakskostnader – om han ikke anker til Høyesterett.

Om saken ender der, kunne den imidlertid gått verre for ofotværingen. Han representerte seg selv, og har 

dermed ikke egne advokatkostnader å betale, ut over rettsgebyrene. Og han må heller ikke betale alle 

rettskostnadene til Hålogaland Kraft.

Kraftselskapet viste til 87.150 kroner i sakskostnader, men mannen må bare dekke 30.000 av dem. Årsaken er 

blant annet styrkeforholdet mellom partene, og at saken er av prinsipiell karakter.

Avregningsforskriften paragraf 4-1 sier at nettselskapene bare kan unntas fra plikt til å installere automatiske 

målere om forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, eller om installasjonen er «til vesentlig og 

dokumenterbar ulempe for sluttbruker.» Ifølge retten har 97 prosent av landets private strømkunder en 

automatisk måler.
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