Mellom 20 og 30
strømkunder i Horten blånekter å få ny
måler – konsekvensen kan bli at
strømmen kuttes

KAN KUTTES: Det er ikke anledning til å motsette seg å få ny strømmåler, selv om
man med legeerklæring kan takke nei til å få en med kommunikasjonsenhet på.
Nekter du, kan det i verste fall ende med at strømmen blir koplet fra. Foto: Power
Tech
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Skagerak Energi vet ikke helt hva de skal gjøre med de abonnentene som ikke på
vilkår vil ha ny strømmåler, men å kutte strømleveransen er et alternativ.

Andre steder i landet er andre strømleverandører allerede i ferd med å
iverksette tiltak mot dem som sier blankt nei til å få ny strømmåler. For det
er det nemlig ikke anledning til å motsette seg.
– Men noen kan vise til legeerklæring der det hevdes at de er ømfintlige for
strålingen som er fra slike moderne strømmålere?
– Altså, har man fått fritak, så har man fått fritak, sier
kommunikasjonsrådgiver Kjell Løyland i Skagerak Energi. – Det vi i så
fall gjør er at vi monterer ny strømmåler uten denne

kommunikasjonsenheten. Til gjengjeld må man regne med en
ekstraregning på 2.370 kroner.
– Hvorfor det? Er det straff?
– Nei, det er fordi slike målere uten kommunikasjonsenhet medfører en del
merarbeid for oss. Det er sånn vi har valgt å gjøre det.

Ikke på vilkår
Men så finnes det altså noen strømabonnenter som ikke vil ha ny
strømmåler i det hele tatt, ikke engang dersom de får en uten denne
kommunikasjonsenheten som enkelte motsetter seg sterkt.
– Det blir en litt annen sak. Vi har ikke helt tatt stilling til hvordan vi skal løse
det med disse abonnentene, sier Løyland.
I Horten dreier det seg trolig om et sted mellom 20 og 30 strømabonnenter.
– Tallene er ikke helt kvalitetssjekket, men det ligger et sted der, sier
Løyland. – Da snakker vi altså om de som har sagt blankt nei til å få ny
strømmåler.
– Er det anledning til å si nei?
– Nei, det har de ikke anledning til. De har jo inngått en avtale med
oss. Det er nettselskapene som eier måleren. Men vi må ha huseiers
tillatelse for å få tilgang til den.

Flere henger etter
Det er rundt 230 abonnenter i hortensområdet som ennå ikke har fått skiftet
ut strømmåleren sin.
– Det kan det være mange ulike årsaker til. Noen steder kreves det
kanskje at sikringsskapet må bygges om. Andre steder er det snakk
om boliger som er planlagt revet. Det kan også dreie seg om hytter,
som ennå ikke er tatt i bruk for sesongen. Nå konsentrerer vi oss først
og fremst om disse kundene.
– Men du utelukker altså ikke at det kan bli snakk om å kutte strømmen for
dem som motsetter seg ny strømmåler helt og holdent?

– Nei, vi kan ikke utelukke det. Dette er noe vi har under vurdering, sier
Løyland.
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