Målenummer:

Innsigelse mot gebyr
Viser til mottatt brev om innføring av gebyr for ikke-automatisk strømmåler for
målernummer:,
datert
, uten navn, underskrift eller adresse.
Dette er en innsigelse mot gebyret pålydende kr.
Innsigelsen støttes av følgende punkter:
1. Jeg har selv registrert målerstand i all tid vi har betalt strøm og nettleie. Det har aldri
vært noen her for å lese av. Det er forunderlig at det skal skje først nå, og fremstår
som urimelig, ulogisk og oppfattes mer som en trussel for å tvinge motstandere av
AMS til å motvillig godta installasjon.
2. Jeg har ikke bedt om AMS, og forventer at alle kostnader som følge av utgifter
nettleieleverandøren har legges i den generelle nettleien og ikke som et ekstra gebyr
for enkelte. Sluttkunde er ikke ansvarlig for at
må bytte systemer.
3. Det er ikke forelagt meg hvordan gebyret er beregnet, hvordan man har kommet frem
til kr 2000,-. En spesifikasjon forventes.
4. Ifølge «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi,
nettselskapets nøytralitet mv” skal nettselskap ikke kreve gebyrer utover vanlig tariff,
med mindre det fremgår av den enkelte bestemmelsen.
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§ 8-3.Gebyrer
Nettselskapet skal for tjenester beskrevet i disse forskrifter ikke kreve gebyrer eller
betaling ut over vanlig tariff, om ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelsen.
Jeg kan ikke se at det fremgår i denne bestemmelsen, lovverket eller vilkårene at gebyret
kan innkreves. Ber om at dette fremlegges.
Dersom innsigelsen ikke besvares i sin helhet eller ikke gis medhold, forventer jeg
behandling av nøytral instans.
For øvrig er det ikke min intensjon å ta kontakt selv for å avtale installasjon, det får dere
gjøre. Jeg akter ikke å ringe nummeret som er opplyst i brevet. Jeg presiserer at dere ikke
nektes adgang til måleren, men jeg venter fortsatt på garantien for at AMS ikke er
helseskadelig over lang tids eksponering av stråling, og garantien for at systemet ikke kan
hackes og misbrukes, samt at data som samles ikke er tilgjengelig for annet enn det
konkrete formålet og slettes så snart det er produsert faktura.
Med hilsen,
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