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BEGJÆRING OM  

MIDLERTIDIG FORFØYNING 

til 

[domstol] 

* * * 

1 INNLEDNING 

[Energiselskap] begjærer med dette midlertidig forføyning om tilgang til [saksøktes] kraftnettanlegg 

i [adresse] i [kommune] for avlesing av strømmåler og [alternativt: eller] stenging av 

strømleveranser som følge av manglende medvirkning til avlesning samt vesentlig 

betalingsmislighold fra saksøktes side.  

Da det aktuelle bygget, og dermed også nettanlegget, er beliggende i [innta] kommune, fremsettes 

begjæringen for [innta] tingrett, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 15-3 første ledd, annet punktum. 

2 SAKENS FAKTISKE SIDE 

Saksøkte har ikke foretatt nødvendig avlesning av måler for forbruk av strøm i [adresse] med 

tilhørende rapportering av resultatet til [Energiselskap]. Siste avlesning av strømmåleren fant sted 

[dato]. Strømmåleren skal i henhold til NVEs forskrift om måling, avregning og samordnet 

opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift av 11. mars 1999 nr 301) 

§ 3-3 leses av minst hvert kvartal [Alternativt: én gang i året]. 

Videre har saksøkte siden [dato] misligholdt plikten til å betale for strømleveranser fra 

[Energiselskap] til [adresse]. Totalt krav inkludert forsinkelsesrenter utgjør per i dag kr [innta]. 

 [Sted], [dato] 

  

Saksøker [Energiselskap] 

 

Saksøkt [Innta] 

 

Saken gjelder Begjæring om midlertidig forføying om tilgang til leilighet [alternativt: hus] for 

avlesing av strømmåler og [alternativt: eller] stenging av nettanlegg. 
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Bilag 1: Kopi av kundereskontro for [kundens navn] per [dato].  

[Energiselskap] har gjentatte ganger sendt skriftlige purringer i anledning ovennevnte forhold, samt 

betalingsoppfordringer og varsel om stenging av det elektriske anlegget. Slike skriftlige 

henvendelser har ikke blitt besvart av saksøkte. [Energiselskap] har videre forsøkt å oppnå 

telefonisk kontakt med saksøkte, uten å lykkes.  

Bilag 2: Utskrift som viser tiltak iverksatt av [Energiselskap] i perioden [dato] til [dato]. 

Bilag 3: Kopi av varsel om stenging av [dato]. 

Som følge av manglende avlesning og betaling har [Energiselskap] ved i alt [antall] ulike 

anledninger forsøkt å lese av og [alternativt: eller] stenge det elektriske anlegget hos saksøkte i 

[adresse], uten å oppnå kontakt med saksøkte eller andre som ville gi den nødvendige tilgangen til 

anlegget.  

Bilag 4: Kopi av utskrift av [dato] som viser [Energiselskap]s forsøk på å oppsøke 

saksøkte for å lese av måler og [alternativt: eller] stenge det elektriske 

anlegget i [adresse].  

3 RETTSLIGE ANFØRSLER 

Saksøkte har siden [dato] misligholdt sin plikt overfor [Energiselskap] til å forestå avlesning av 

strømmåleren. Fra og med [dato] har saksøkte heller ikke foretatt oppgjør i anledning opparbeidet 

gjeld til saksøker.  

I henhold til forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester (forskrift av 11. mars 1999 nr 301) § 3 3, samt Energibedriftenes 

landsforenings standard nettleieavtale § 5-2 annet ledd, skal det foretas årlige [alternativt: 

kvartalsvise] avlesninger av strømmåler tilknyttet den enkelte kunde.  

Bilag 5: Kopi av Energibedriftenes landsforenings standard nettleieavtale.  

Dersom kunden ikke selv oppfyller denne plikten, har nettselskapet både rett og plikt til å forestå 

dette minst én gang per år, jf forskriften § 3-3 annet ledd, jf avtalen § 5-2 tredje ledd, annet 

punktum.  

Videre er saksøktes betalingsmislighold av en slik varighet og har forekommet i et slikt omfang at 

dette utvilsomt er å anse som et ”vesentlig betalingsmislighold” i henhold til Energibedriftenes 

landsforenings standard nettleieavtale § 7-1 første ledd. Forholdet gir dermed [Energiselskap], 

under de nærmere forutsetninger som følger av avtalens § 7-2, rett til å stenge det elektriske 

anlegget.  

De nødvendige prosedyrer for stenging i henhold til avtalens § 7-2 er fulgt, jf bilag 3 ovenfor.  

[Energiselskap] har som følge av dette krav på tilgang til det elektriske anlegget i [adresse] for å 

foreta måling og [alternativt: eller] stengning av dette.  

Videre foreligger det sikringsgrunn i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2 første ledd, bokstav 

a, idet saksøktes adferd viser at gjennomføring av måling og [alternativt: eller] stengingen (kravet) 
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vil bli vesentlig vanskeliggjort med mindre retten avsier kjennelse om midlertidig forføyning som gir 

saksøker tilgang til [adresse]. Det vises i den anledning til at [Energiselskap] tidligere, ved [antall] 

ulike anledninger, har oppsøkt [adresse] for å lese av måleren og [alternativt: eller] stenge det 

elektriske anlegget, uten at saksøkte har villet medvirke til dette. Videre vises det til at manglende 

avlesning og [alternativt: eller] stenging per i dag har påført [Energiselskap] kostnader med 

kr [innta] inkludert forsinkelsesrenter. Dette kravet vil fortsette å øke så lenge [Energiselskap] ikke 

gis tilgang til saksøktes kraftnettanlegg i [adresse]. 

På bakgrunn av ovennevnte er saksøker av den oppfatning at det er sannsynliggjort både at 

[Energiselskap] har krav på tilgang til det elektriske anlegget i [adresse] og at det foreligger 

sikringsgrunn, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 første ledd, jf §§ 15-1 og 15-2 første ledd, 

bokstav a. 

4 AVSLUTNING 

Saksøker ber om at retten treffer kjennelse om midlertidig forføyning uten at det først avholdes 

muntlige forhandlinger, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 15-7 annet ledd. Nødvendige 

gjennomføringstiltak forutsettes utført av namsmannen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 15-9 første 

ledd. 

Saksøkte har gjennom sin vedvarende uvilje til å betale for strømleveranser, samt manglende 

medvirkning til avlesning av strømmåler og [alternativt: eller] stenging av det elektriske anlegget, 

påført [Energiselskap] betydelige kostnader. Kostnadene refererer seg til ubetalte restanser, 

kostnader i forbindelse med forsøk på å inndrive kravet, samt kostnader forbundet med de tiltak 

som er iverksatt for å få avlest strømmåleren og [alternativt: eller] få anlegget stengt. Dette tapet 

vil fortsette å øke i omfang, så lenge [Energiselskap] ikke gis tilgang til anlegget i [adresse].  

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis, nedlegges på bakgrunn av ovennevnte følgende 

 

påstand: 

 

1 [Energiselskap] gis adgang til saksøktes bolig [alternativt: forretningslokaler] i [adresse] i 

[kommune] for å foreta avlesing av strømmåler og [alternativt: eller] stenge nettanlegget. 

2 [Energiselskap] tilkjennes saksomkostninger med kr [innta], med tillegg av lovens 

forsinkelsesrente regnet fra forfall og frem til betaling skjer, jf lov om forsinkelsesrente § 3 

første ledd. 

 

* * * 
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Denne begjæring i 4 – fire – eksemplarer.   

[sted], [dato] 

[Energiselskap] 

 

 

 

 

[navn] 

[tittel] 

 

 


