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En harstadmann motsatte 
seg montering av auto-
matisk strømmåler (AMS). 
Da Hålogaland kraft Nett 
AS (HLK) krevde årlige av-
lesningsgebyr på 3120 
kroner, stevnet han sel-
skapet for retten. 
Nettselskapene var av myndig-
hetene pliktig å installere AMS i 
hvert målepunkt. 

Frist for å få gjennomført in-
stallering var 1. januar 2019. 

Harstadmannen motsatte seg 
montering av AMS-måler, uten 
å fremlegge dokumentasjon 
som gir grunnlag for fritak.

Krav begge veier
HLK sendte mannen varsel om 
årlig avlesningsgebyr. 

Saksøker har i sin stevning til 
Trondenes tingrett bestridt at 
selskapet har juridisk grunnlag 
for å ilegge gebyret. Han har 
ikke betalt noen fakturaer. 

Saken var i første omgang 
sendt til forliksrådet for be-
handling, men den fant at sa-
ken ikke egnet seg for 

behandling i det organet. I ste-
de gikk den skriftlig ved tingret-
ten etter reglene om 
småkravsprosess.

Harstadmannens påstand 
var at HLK måtte betale hans 
rettsgebyr for Forliksrådet på 
1.300 kroner, samt alle utgifter 
i forbindelse med tingretten. 

I tillegg oppga saksøker at 
han hadde forsaket 50 timer til 
saken, og dette krevde han 
godtgjort med en sats på 1000 
kroner per time, eksklusive 
merverdiavgift.

HLK anførte på sin side at de 
har ryggdekning fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat. 
Kunder som ikke ville installere 
AMS med aktiv kommunika-
sjonsenhet kan ilegges et avles-
ningsgebyr for kostnader 
knyttet til gammeldags manuell 
måleravlesning. 

I tillegg mente selskapet at 
Olje- og energidepartementet 
har lagt til grunn at særskilt av-
lesingsgebyr har lovlig hjem-
mel i energiloven med 
tilhørende forskrifter.

Må punge ut
Tingrettsdommer Audhild Ulv-
ang skriver i domspapirene at 

det sentrale spørsmålet i saken 
er hvorvidt saksøkte har et 
rettslig grunnlag for å kreve et 
årlig avlesningsgebyr for strøm-
måler uten AMS, når saksøker 
ikke ønsker å få montert en 
AMS-måler? 

Retten fant at er hjemmel for 
å kreve et avlesningsgebyr. HLK 
har rett til å kreve det, og sak-
søker er pliktig til å betale. Be-
løpet er heller ikke urimelig, 
men reflekterer de reelle kost-
nadene ved manuell avlesning, 
skriver dommeren.
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Gikk til sak for å 
slippe avlesningsgebyr
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