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Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse 



B E S L U T N I N G: 

 har begjært midlertidig forføyning overfor Hallingdal Kraftnett AS 
med følgende påstand: 

1. Til avgjerd av forføyningssaka: 
Hallingdal Kraftnett AS vert pålagt å unnlate stenging av overføring av elektrisk energi til 

 fram til det ligg føre endeleg dom på om nekting av installasjon av AMS-apparat 
grunngjeve med helsemessige tilhøve knytt til eksponering for stråling frå apparatert og 
vern om privatlivet, utgjer eit relevant grunnlag for stenging av elektrisitetstilførsel. 

2. Til avgjerda av hovudkravet: 
Hallingdal Kraftnett AS har ikkje rett til å stengje av  sin elektrisitetstilførsel på 
grunnlag av at  nektar dei å installera AMSapparat. 

3.  vert tilkjent saksomkostnader. 

I begjæringen er anført at saksøkte den 14.09.2020 har varslet stenging av strømmen til 
saksøkerens bolig dersom han ikke samtykker i installasjon av ny strømmåler, og at dette 
vil medføre en uforholdsmessig skade eller ulempe for han. 

Begjæringen er forelagt saksøkte Hallingdal kraftnett AS som har opplyst at de trekker 
tilbake stengningsvarselet nå på grunn av risikoen for skade ved temperaturfall mot høst og 
vinter. 

Rettens vurdering: 
Etter tvisteloven§ 34-2 kan midlertidig forføyning vanligvis bare besluttes dersom både 
kravet det begjæres forføyning for og en sikringsgrunn er sannsynliggjort. 

Saksøkte har etter mottak av begjæringen frafalt stengingsvarselet, og saksøkeren har 
opplyst at det kun er aktuelt med installasjon av måler for manuell avlesing uten 
automatisk sender. Retten kan derfor ikke se at det er sannsynliggjort både et krav og en 
sikringsgrunn. 

Da det ikke er fare ved opphold, er det ikke grunnlag for å gjøre unntak etter § 34-2 annet 
ledd. 
Vurdert ut fra saksframstillingen i begjæringen er det ikke adgang til åta begjæringen til 
følge, og den forkastes derfor etter tvisteloven§ 32-7 tredje ledd. 

Saksøker gis frist til 10.11.2020 med å kreve begjæringen om midlertidig forføyning 
omgjort til stevning for pådømmelse av pretendert krav om å nekte bytte av eksisterende 
strømmåler. 
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SLUTNING 

1. Begjæringen forkastes. 

2.  gis frist til 10.11.2020 med å kreve begjæringen omgjort til 
stevning til pådømmelse av kravet om å nekte installasjon av ny strømmåler. 

~~L 
Stein Arne Vedde 
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