Bestridelse av gebyr for ikke-automatisk strømmåler
Jeg bestrider herved avlesingsgebyret på kr. ________, i året. Siden det legges på samme faktura som
strømregningen, trekker jeg det fra regningen før jeg betaler. Jeg ber om at dere heretter fakturerer
dette separat, slik at vi hindrer merarbeid både for meg og for dere.
Måleravlesning er en kundespesifikk kostnad, som skal inngå i fastleddet, ifølge disse to paragrafene
i kontrollforskriften:
«§1-3 – Definisjoner
«I denne forskrift menes med:
Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning,
fakturering, tilsyn m.v.»
§14-2. a) «Fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i
nettet.»
Måleravlesning kan ikke anses som en særskilt tjeneste, da det er en av deres primæroppgaver. Det
inngår i fastleddet, og jeg har allerede betalt for det. Dere driver med måling/avlesing selv etter
innføringen av AMS, så hvordan kan dette være en særskilt tjeneste for noen? Forskjellen er kun at
«avlesingen» skjer via ett kommunikasjonskort i stedet for en person. Forskriften skiller ikke på
manuell og automatisk målig/avlesing.
Definisjonen av hva som skal dekkes inn under fastleddet, gjelder uansett om jeg har AMS eller ikke,
fordi det var denne forskriften som var gjeldende i 2007, da Standard Nettleieavtale ble oppdatert.
Om dere eller NVE har lyst til å definere måleravlesning som en «særskilt tjeneste», i de tilfeller der
kunden ikke har AMS, etter § 17-6 i kontrollforskriften, så ønsker jeg å se deres lovhjemmel for å
gjøre dette.
Dersom dere ønsker å rykke ut og lese av min måler, er dere velkomne til det. Dere må i så fall dekke
kostnadene ved dette selv. Det fremgår av § 5-3 i Standard Nettleieavtale at: «Den som forlanger
måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen.»
Hvis dere ønsker å rykke ut og lese av min måler, vennligst begrunn hvordan dette behovet er utløst
av meg.
Jeg viser for øvrig til side 23-27 i Advokatfirmaet Østby Aarskog sin juridiske vurdering av lovligheten i
å ta gebyr for ikke å ha AMS, den vedlegges her.

Vennlig hilsen

