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ØKONOMI
NETTLEIE. Agder Energi har justert prisene etter varsel fra NVE

Tidligere styreleder i Hytteeierforbundet, Mathias Dannevig, har hytte i Grimstad og var berørt av omleggingen fra Agder Energi. Han er glad for at NVE lyttet til innspillene fra
hytteeierne. FOTO: MATHIAS DANNEVIG

Hytteeiere klagde til NVE:
Agder Energi setter ned prisen
Da Agder Energi
endret prisen på
nettleien i vår, klaget hytteeiere på
Sørlandet til NVE.
Nå reduserer
strømselskapet
kostnadene.
AGDER
– Vi er svært fornøyde med hvordan denne saken endte. Selv om
man ikke blir mye rikere av denne
reduksjonen, så handler det mest
om det prinsipielle. Klagen vår inn
til en stor etat er
tatt på alvor og
det styrker legitimiteten til systemet, sier Mathias Dannevig,
tidligere styreleder i Norges hytteeierforbund.
Dannevig gikk av som styreleder i forbundet før sommeren,

men sto i bresjen for klagen som
ble sendt inn til NVE da Agder
Energi Nett endret prissystemet
for nettleien. Han har selv hytte
i Grimstad.
Endringene trådte i kraft 1. april.
KLAGET TIL NVE
Energileddet, forbrukskostnaden,
ville bli satt ned mellom 10 og 15
prosent for en privatkundes enebolig. For hytteeiere ville regningen se ganske annerledes ut, ettersom fastleddsprisen ville økte
betydelig. Denne prisen var tidligere lik for alle kunder.
Hytteierforbundet klaget saken
inn til NVE. Etter et varsel som
kom fra NVE i juni, har Agder
Energi valgt å sette ned prisene.
– NVE har tydeliggjort forvaltningspraksisen for hvordan vi har
anledning til å
beregne kostnaden for kundene. Det synes vi
er bra, da vi ønsker å regne riktig, sier Svein
Are Folgerø, administrerende
direktør i Agder Energi Nett.

– Så dere tolket regelverket feil?
– Nei, men vi har fått en presisering. NVE støtter oss i at kundene skal bære sin rettmessige andel av kostnaden. Sånn sett har vi
hatt anledning til å la hytteeiere
ha et høyere fastledd. Det er matematikk og andre detaljer som
gjør at vi nå velger å justere prisen, sier Folgerø.

betale 540 kroner mindre i året.
– Vi tolket økningen som en diskriminering. Fastprisen blir dominerende for dem som bruker
hytta lite, så reduksjonen hjelper
selvfølgelig en del for disse kundene. Våre medlemmer skal merke
at vi jobber for dem, og at vi nådde gjennom med vårt budskap er
gledelig, sier Mathias Dannevig.

SKAL VARSLES I GOD TID
I utgangspunktet kan ikke strømselskapet fastsette nettleie som
tar hensyn til hva man har betalt
tidligere. Den kan heller ikke ha
som formål å rette opp eventuelle skjevheter mellom kundegrupper, skriver NVE.
– Vi har likevel rett til å henføre den rettmessige kostnaden til
kunden i framtiden, sier Folgerø.

– HAR OPPTRÅDT RYDDIG
Alf Martin Haugaa var en av hytteeierne Fædrelandsvennen intervjuet da endringene ble kjent, og
som opplevde å få en stor økning
på regningen. Haugaas egne beregninger viste at den totale nettleien ville øke med 94 prosent, ettersom fastleddet økte fra 2403
kroner i 2018 til 4651 kroner 1.
april i år.
– Jeg er fornøyd med hvordan
NVE har håndtert saken. De har
på en ryddig måte påpekt det de
kunne påpeke i henhold til regelverket. Selv om Agder Energi reduserer satsene noe, mener jeg
prisoppgangen på fastleddet fremdeles er for høy. Jeg tenker at det
er vel bare monopolister som kan

REDUSERING
De nye tariffsatsene vil bli endret
med tilbakevirkende kraft til 1.
april 2019.
Det månedlige fastbeløpet vil
bli satt ned fra 360 kroner til 315
kroner for en vanlig hyttekunde.
Ifølge selskapet vil man dermed

tillate seg å mer enn doble prisen
over natta. Når det er sagt, hadde jeg ikke forventet at de ville redusere mer enn NVE nå pålegger
dem, så sånn sett er jeg fornøyd
med utfallet, sier Haugaa.
Folgerø sier at de tar kundenes
tilbakemeldinger på alvor.
– Vi ønsker å være så forutsigbare som mulig, men det er krevende med mange ulike kundegrupper. Det varierer hvor mye
kundene har mulighet til å følge
med på endringene som gjøres.
Dette tar vi på største alvor, og vi
ønsker å forbedre oss.
– Må hytteeiere forvente nye økninger i årene som kommer?
– Signalene fra myndighetene er
at energileddet skal bli lavere. For
en hyttekunde som har lavt energiforbuk, vil det bli en økning i fastleddet framover. Alle kundene må
dekke sin andel av nettkostnadene. Det er i tråd med hva myndighetene ønsker, sier Folgerø.
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