
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
Vår dato: 01.07.2022 
Vår ref.: 202117041-6  Oppgis ved henvendelse 

Unntatt offentlighet fvl §13,1.ledd 1) 
jf. offl §13,1.ledd 

Deres ref.:    
 

 

Varsel om vedtak og varsel om avvisningsvedtak i uenighet om 
strømstøtte 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) varsler at vi vurderer å fatte vedtak om at 
Elvia AS (heretter Elvia) kan inkludere tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og 
oppmøtegebyr i beløpet strømstøtten skal komme til fradrag fra, jf. 
strømstønadsloven § 6 første ledd.1  

Videre vurderer vi å fatte vedtak om å avvise anførsel om ulovlig forsøk på stenging 
av strøm. 

Frist for å uttale seg er 15. juli 2022. 

Varsel om vedtak 

Vår foreløpige vurdering er at Elvia kan inkludere tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og 
oppmøtegebyr i beløpet strømstøtten skal komme til fradrag fra, jf. strømstønadsloven § 6 
første ledd. 

Videre vurderer vi foreløpig å avvise anførsel om ulovlig forsøk på stenging av strøm, da 
stenging av strøm ligger utenfor RMEs myndighetsområde.  

Dere kan uttale dere innen 15. juli 2022  

Fristen for å uttale dere om forhåndsvarselet er 15. juli 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  (heretter klager).  

 
1 Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter av 22. desember 
2021 (strømstønadsloven) 
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Vi tar sikte på at saken er ferdig behandlet senest innen 5. august 2022. 

Generell informasjon 

Nettselskapene har ansvaret for utbetalingen av strømstøtten, jf. strømstønadsloven § 3 
andre ledd. Strømstøtten skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet, jf. 
strømstønadsloven § 6 første ledd. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til uenighet om Elvia sin utbetaling av strømstøtte. Klager anfører at tariff for ikke-
fjernavleste måleverdier og oppmøtegebyr ikke kan inkluderes i beløpet strømstøtten skal 
komme til fradrag fra, fordi hun mener de ikke omfattes av «fakturert nettleie», jf. 
strømstønadsloven § 6 første ledd.  

Klager anfører at Elvia foretok et ulovlig forsøk på å stenge strømmen hos henne. Videre 
anfører hun at oppmøtegebyret hun ble fakturert for i denne sammenheng, ikke kan 
trekkes fra strømstøtten.  

Informasjon fra nettselskapet 

Elvia har kommentert klagen i brev av 2. juni 2022.Elvia anfører at både tariff for ikke-
fjernavleste måleverdier og oppmøtegebyr er å anse som «fakturert nettleie», jf. 
strømstønadsloven § 6 første ledd. Videre skriver Elvia at de ikke har systemteknisk støtte 
til en eventuell særbehandling av gebyrer innenfor strømstøtteordningen.  

RMEs foreløpige vurdering 

I tråd med kravene til forhåndsvarsling etter forvaltningsloven § 16 varsler RME med dette 
vedtak i uenighetssaken mellom klager og Elvia. Vi vurderer saken i lys av energiloven med 
tilhørende forskrifter. 

RME legger til grunn at uenigheten gjelder hvorvidt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier 
og oppmøtegebyr er å anse som «fakturert nettleie» etter strømstønadsloven § 6 første 
ledd. 

Er tariff for ikke-fjernavleste måleverdier og oppmøtegebyr å anse som «fakturert nettleie» 
etter strømstønadsloven § 6 første ledd? 

Strømstønadsloven § 6 første ledd fastslår at strømstøtte skal komme til fradrag i 
«fakturert nettleie» fra nettselskapet. 

Hverken strømstønadsloven eller forskrift om kontroll av nettvirksomhet inneholder en 
definisjon av «nettleie». Nettleie er den prisen man betaler for å få overført strøm til huset 
sitt. Ofte benyttes begrepene tariff eller overføringstariff. 

Tariff blir definert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-3 på følgende måte: «Med 
tariffer forstås alle priser og annen økonomisk godtgjørelse som konsesjonæren fastsetter 
for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg».  
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For de fleste vil nettleien bestå av fastledd og energiledd. For kunder med AMS-måler uten 
aktiv kommunikasjonsenhet, vil nettselskapet ha merkostnader ved å håndtere og 
kontrollere måleverdiene til kundene. Nettselskapet kan dekke deler av merkostnadene 
gjennom tariff for ikke-fjernavleste målverdier. Dette er en løpende tariff etter forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet § 17-9, og en del av de løpende kostnadene til nettselskapet for 
å få overført strøm til kundene. Tariffen er å anse som en del av nettleien til personer med 
AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsenhet. RME vurderer at tariff for ikke-fjernavleste 
måleverdier etter § 17-9 er omfattet av «fakturert nettleie» i strømstønadsloven § 6 første 
ledd.» 

Vilkåret "fakturert nettleie" må også ses i lys av reelle hensyn. Strømstønadsordningen 
skal være håndterbar for nettselskapene. En løsning hvor beløp som normalt inngår på 
nettleiefakturaen skal holdes utenfor avregningen, vil være vanskelig å håndtere for 
nettselskapene innenfor dagens avregningssystemer. RME vurderer dermed at «fakturert 
nettleie» i strømstønadsloven § 6 første ledd også omfatter tariffer som fastsatt etter 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 som normalt inngår på nettleiefakturaen.  

RMEs foreløpige vurdering er dermed at tariff for ikke fjernavlest måler og tariffer for 
særskilte tjenester er en del av nettleien, og at Elvia kan inkludere denne tariffen i beløpet 
strømstøtten skal komme til fradrag fra. 

Om stenging av strøm 

Klager anfører at forsøket på stenging av strøm hos henne var ulovlig, og at Elvia derfor 
ikke kan benytte seg av oppmøtegebyr.  

Nettselskapets adgang til stenging av strøm hos forbrukerkunder er regulert i 
forbrukerkjøpsloven § 48a. Bestemmelsen ligger utenfor RMEs myndighetsområde. RME 
vurderer derfor å avvise anførsel ulovlig forsøk på stenging av strøm. 

Videre vil vi gjøre klager oppmerksom at om hun ønsker å få en vurdering av lovligheten av 
oppmøtegebyret, kan Elklagenemnda vurdere dette spørsmålet. Du finner mer 
informasjon på deres hjemmeside. 

Øvrige kommentarer 

For ordens skyld vil vi bemerke at nettselskapet ikke kan motregne strømstøtten mot eldre 
ubetalt gjeld, inkludert tariff for ikke-fjernavleste måleverdier som ikke er blitt betalt 
tidligere. Med eldre ubetalt gjeld mener vi utestående gjeld fra tidligere fakturaer. 

Videre vil vi kommentere klagers anførsel om at Elvia ikke kan benytte seg av tariff for 
fjernavleste måleverdier, fordi de inkluderer de samme utgiftene i nettleiens fastledd.  

Kundene betaler ikke for den samme kostnaden flere ganger. RME beregner årlig en tillatt 
inntekt for hvert nettselskap. Den tillatte inntekten avgjør hvor mye tariffinntekter 
nettselskapet kan hente fra kundene. Inntektsreguleringen RME gjennomfører sørger for at 
nettselskap som benytter seg av tariff for ikke-fjernavleste måleverder, ikke kan kreve de 
samme inntektene gjennom den ordinære nettleien. Dette er ikke synlig på din 

https://www.elklagenemnda.no/
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nettleiefaktura, men fremgår i nettselskapets rapportering til RME.  Dere kan lese mer om 
beregning av inntektsramme her. 

Klager viser i en e-post av 2. juni 2022 til Energiklagenemndas avgjørelse av 22. mars2, om 
Elvias beregning av tariff for ikke-fjernavleste måleverdier for 2019 og 2020. Klager mener 
at særlig avsnitt 49 viser at Elvia ikke kan benytte seg av tariff for ikke-fjernavleste 
måleverdier. Dette ser ut til å bygge på en misforståelse av Energiklagenemndas uttalelse. 
RME har mottatt en ny beregning av tariffen fra Elvia i etterkant av Energiklagenemndas 
avgjørelse, og vi vil innen kort tid foreta en ny vurdering av om Elvias beregning av tariffen 
er i tråd med forskriften og Energiklagenemndas føringer.  

Relevant regelverk 

Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter 
(strømstønadsloven). 

Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 48a regulerer nettselskapets adgang til 
stenging av strøm hos forbrukerkunder.  

RME kan gi pålegg om retting  

Når myndighet etter energiloven er lagt til RME, kan RME med hjemmel i forskrift om 
nettregulering og energimarkeder (NEM) § 8-1, gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven. RME kan etter 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1 gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomføring av forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av RME i medhold av 
energiloven. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk 
av nettet skal RME fatte vedtak i saken med hjemmel i NEM § 4-13. 

Kraftsensitiv informasjon 

Vi minner om at kraftsensitiv informasjon som sendes via e-post må passordbeskyttes eller 
ha en annen form for beskyttelse. Passord kan gis til saksbehandler per telefon. Husk også 
å merke kraftsensitiv informasjon i henhold til bestemmelsene i 
kraftberedskapsforskriften. 

 
Med hilsen 
 
Andrea Aase 
Førstekonsulent 
 
 
Godkjent av Kjell Rune Verlo 
Seniorrådgiver 
 
 

 
2 Avgjørelsen er tilgjengelig her.  

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/
https://lovdata.no/lov/2021-12-22-170
https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-1954-Klagenemndas-avgjorelse.pdf
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Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
ELVIA AS 

 
 
Kopimottakerliste: 
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