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DE LOKALE EVERKENE har hjerte for 
lokalsamfunnet, og du kan i denne 
utgaven av Vår Energi lese at de gir 
økonomisk støtte til blant annet 
kulturaktiviteter. 

Vi står framfor en omfattende 
digitalisering av nettet: En kombi-
nasjon av tradisjonell strømforsy-
ning og IKT og internettløsninger 
gir en mer effektiv og sikrere nett-
drift – et gode for alle.

Denne utgaven av Vår 
Energi tar også opp det nylige 

stortingsvedtaket om selskaps-
messig og funksjonelt skille av 
everkene. Særlig vil vedtaket 
ramme de små og mellomstore 
selskapene gjennom økt byrå-
krati og høyere kostnader som i 
hovedsak betales av kundene over 
nettleia. 

Vi kan ikke se at myndighetene 
legger samfunnsøkonomiske prin-
sipper til grunn, men snarere at 
vedtaket er et tiltak for ytterligere 
sentralisering. 

Gode råd-sidene har denne 
gangen en omfattende menyliste: 
• Vår Energi oppfordrer deg til 

ikke å betale mer enn nødvendig 
for strømmen. Med andre ord: 
Spar penger på å velge riktig 
strømavtale. Dette blir enklere 
med Forbrukerrådets nøytrale 
strømoversikt.

• Inne i magasinet får du en 
omfattende oppskrift på hvordan 
du gjør hjemmet ditt smart og 
styrer huset fra mobilen.

• Gjør hjemmet ditt sikrere og 
unngå brann. Husk blant annet 
at komfyrvakt redder liv, at du 
ikke bør vaske klær og unngår 
telefonlading om natta.

Så skynder vi oss å fortelle at 
også denne utgaven har med både 
premiekonkurranse og premie-
kryssord . God lesing! 

Fredrik Kveen
Ansvarlig redaktør

Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet 
råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer.

Kjære leser

ENERGI FORLAG AS

Postboks 1182 Sentrum

NO-0107 OSLO

Tlf: 22 00 11 50

Faks: 22 00 10 83

ISSN 1502–7848

Ansvarlig redaktør

Fredrik Kveen

fredrik.kveen@energi-nett.no

Tlf: 22 00 11 50

Abonnement

Bård Knutsen

bard.knutsen@energi-nett.no

Tlf: 24 10 16 55

Mobil: 92 22 20 33

Produksjon

Artko Grafi sk Produksjon

post@artko.no

Tlf: 22 09 89 00

Design

Anette Stabenfeldt

design@energi-nett.no

Utgiver

Energi Forlag AS

www.energi-nett.no

Energi Forlag AS 

eies av Europower AS, 

som igjen eies av 

NHST Media Group AS

Med hjerte for 
lokalsamfunnet

Et levende lokalsamfunn henger sammen med 
energiselskapenes suksess. Everkenes drivkraft er 
tilfredse innbyggere. 

– VI ØNSKER Å bidra økonomisk for 
å få kulturaktiviteter til å gå rundt. 
Det er viktig for oss at det skjer ting 
i bygda. Ungdommen må få gode 
oppvekst vilkår med gode tilbud, og vi 

Samfunnsansvaret har ligget dypt i 
everkene siden starten av det norske 
strømeventyret. Vannkraft og nett er 
fi nansiert og bygget ut ved hjelp av 
lokale krefter allerede fra starten.
Bildet viser Skjenaldfossen, som ble 
bygget i 1906.
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må markedsføre og skape blest om bygda vår, 
sier Jørgen Luggenes, everksjef i Årdal Energi.  

– Burde dere ikke konsentrere dere om andre 
ting? 

– Det er viktig for alle selskaper, også vårt, 
at Årdal er en attraktiv plass å bo slik at vi kan 
få fatt i gode ansatte. Da er det viktig med et 
rikt kulturliv. Jeg tror vi har gitt mye tilbake til 
innbyggerne, sier Luggenes, som også viser til 
at Årdal Energi eies av kommunen og bidrar 
med utbytte hvert år.

I hele landet gir everk økonomisk støtte 
til kulturarrangementer, festivaler, idrettslag, 
skoler og pensjonistklubber. 

Sørger for digitale motorveier i hele landet. 
Rask nettilgang er viktig for alle, men utbyg-
gingen av fi bernett er ikke alltid like lønnsom 
og prioritert i distriktene. Everkene har spiss-
kompetanse på store og kompliserte elektro-
investeringer og har vært sterkt delaktig i 
 utviklingen av fi ber. 

Per Gunnar Markegård, daglig leder i 
Hemsedal Energi, mener at fi berutbyggingen 

ikke hadde kommet like langt i distriktene om det 
ikke var for de lokale everkenes samfunnsansvar. 

– Det har helt klart blitt bygget mer fi ber i 
distriktene på grunn av lokale everk enn om 
mer  sentraliserte aktører fi kk oppgaven. Målet 
er selvfølgelig å tjene penger, men siden vi er 
et kommunalt eid selskap, føler vi også ansvar 
for å yte gode tjenester til innbyggerne, forteller 
Markegård. 

De siste årene har også bygging av lade-
stasjoner for elbil blitt en av oppgavene til 
nettselskapene. Dermed våger folk i distrik-
tene å kjøpe elbil, og bilister på langtur slipper 
rekkeviddeangst. 

Gir lærlinger sjansen. Everkene trenger 
kompetanse på forretningsutvikling, elkraft 
og IKT, og de er lærlingebedrifter hvor mange 
med yrkesfaglig bakgrunn begynner sin 
yrkeskarriere.  

– Vi er svært bevisste på å rekrut-
tere lærlinger fordi det er viktig å opprett-
holde studietilbudet lokalt. Hvis ungdom 
ser få lærlinge muligheter, velger de bort 

utdanningen vi rekrutterer fra. Dette er et felles 
ansvar, sier Oddbjørn Samuelsen, elverksjef i 
Repvåg Kraftlag.

Kraftlaget leverer dessuten elektroutstyr til 
videregående skoler, og underviser i brannvern 
og elektro på barne- og ungdomsskoler. 

Everkene bidrar til det lokale næringslivet på 
fl ere måter. 

– Det er viktig for lokalsamfunnet og våre 
ansatte å bruke mest mulig lokale tjenester og 
produkter som bidrar til å opprettholde arbeids-
plasser lokalt, sier Markegård.

Et viktig samfunnsoppdrag. Levering av sikker 
strøm til enhver tid er helt nødvendig for at 
samfunnet fungerer.

– Vi forstår hvilken stor oppgave vi har. Det er 
veldig avgjørende med tilhørighet, beredskap og 
kunnskap lokalt. Uten de lokale everkene er jeg 
redd for at gjenoppretting ved strømbrudd ikke 
blir like høyt prioritert i distriktene som i dag, 
sier Markegård.

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

Årdal Energi 
sponser idrett og 
kultur økonomisk. 
Idrettslagene Årdal FK, 
Årdalstangen IL, 
IL Jotun, skytterlag og 
kulturarrangementer 
som festivalen Målrock 
er eksempler.  

I turistbygda 
Hemsedal er skian-
legget helt avhengig 
av sikker strøm. – Vi 
har sponsa bygging 
av kunstgressbane, 
rulleskiløype og annen 
kultur og idrett for barn 
og unge. Det er viktig for 
lokalsamfunnet å holde 
tilbudene oppe slik at 
folk ønsker å bli i bygda, 
og vi skal bidra, sier Per 
Gunnar Markegård i 
Hemsedal Energi. 

FOTO: STEINAR BLEKEN

FOTO: JAN OVE SKJERPING

FOTO: BEKK OG STRØM
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Nå digitaliseres nettet 
– hva får det å si for deg? 
Elhub er under bygging, og smarte strømmålere installeres. 
Målet er et rimeligere og mer effektivt smart strømnett. Det er 
gunstig for forbrukeren og gir tilgang på nye kundetjenester. 

DET ER MYNDIGHETENE, ved Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE), som har 
bestemt at smarte strømmålere og Elhub, en 
ny nasjonal strømdatabase, skal utvikles. Den 
tradisjonelle strømforsyningen skal bli smart, 
som innebærer mer bruk av IKT, internett og 
automatisering. 

– Vi har allerede digitalisert de indre delene 
av strømnettet, men skal nå helt ut i de norske 
hjem med de nye smarte strømmålerne. Denne 

nødvendige moderniseringen gir muligheten til 
å utnytte ressursene smartere i et kraftsystem 
med mer effektkrevende forbruk, mer uregulert 
fornybar produksjon og utveksling av fornybar 
kraft med Europa, forklarer Heidi Kvalvåg, 
seksjonssjef i NVE.

Gunstig for nettleia. – Kundene betaler for 
satsingen over nettleia. Har myndighetene tenkt 
på dem?

– Ja, det er først og fremst strømkundene 
vi har tenkt på, de er i førersetet. Når driften 
blir mer effektiv og investeringene i nettet 
 riktigere, vil det over tid bidra positivt for nett-
leia. Dessuten vil det faktiske strømforbruket 
time for time avregnes, og forsyningssikker-
heten bedres med automatisk overvåkning, 
svarer Kvalvåg.

Det er ikke dermed sagt at nettleia vil synke i 
årene fremover, fordi myndighetene har varslet 
store nettinvesteringer i årene som kommer. 

Sikkerhet og personvern. De smarte strøm-
målerne (AMS) vil generere store datamengder, 
og Elhub skal prosessere opp mot 100 millioner 
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verdier hver dag. I stedet for at alle selskapene 
snakker med alle, vil de nå kun kommunisere 
ett sted, nemlig i Elhub, som også vil automa-
tisere en rekke prosesser. NVE har gitt jobben 
med å utvikle Elhub til Tor B. Heiberg i Statnett. 

– Dagens system er veldig gammeldags, 
og en felles koordinert IKT-innføring er best. 
Elhub er en den mest kostnadseffektive måten 
å  automatisere på og hindre at selskapene 
gjør den samme jobben dobbelt opp grunnet 
vanskelig kommunikasjon, sier Heiberg. 

– Opplysninger om personnummer, adresser 
og forbruksdata skal inn i ELhub. Er det ikke mer 
sårbart å samle alle eggene i én kurv? 

– Det er en avveining, men vi tror det er en 
fordel å ha alt på én på plass. Selvfølgelig er 
ingenting helt sikkert, men siden vi er under-
lagt et offentlig regime, har vi ingenting å hente 
på å spare penger på sikkerhet og personvern. 
Elhub skal være minst like sikker som banken, 
svarer Heiberg.

Gjør huset smart. Med Elhub skal det bli lettere 
å bytte strømleverandør, og om du gir  tillatelse, 

Med de smarte strømmålerne slipper du å 
lese av måleren selv, og med Elhub vil du få 
tilgang på dataene du selv genererer via din 
kraftleverandør.

Dette er det digitale nettet 
Elhub skal være installert på nyåret 2017, 
smarte strømmålere (AMS) innen 2019. 

Med elhub blir kommunikasjonen 
mellom energiselskapene lettere og driften 
av strømnettet blir mer effektiv. Med de 
smarte målerne får du fortløpende  oversikt 
over strømforbruket til enhver tid, og du 
slipper å lese av måleren selv. Dessuten vil 
faktura utregningen bli mer presis. 

Det smarte nettet vil ta i bruk IKT og 
internett for å gjøre nettdriften mer effektiv 
og robust nok til å tåle det nye strøm-
forbruket i fremtiden. Man forventer for 
eksempel flere elbiler som krever mye 
effekt under  opplading, at fornybar energi 
skal bygges videre ut, samt at flere privat-
personer vil  installerer solceller på taket og 
selge strøm i perioder med lavt eget forbruk. 

kan tredjepartsaktører som smarthusleveran-
dører få tilgang til dine strømdata for å levere 
helt nye tjenester. Forskningsresultater viser 
at smarthusløsninger, hvor du kan styre lys, 
varme, ventilasjon og oppvarming  automatisk, 
gir opp mot 20 prosent innsparing i strøm-
bruken, tilsvarende tusener av kroner årlig. 

De mest avanserte systemene kan tilby 
sensorteknologi og kunstig intelligens, slik 
at du knapt trenger å tenke på innstillingene. 

Også enklere løsninger gir god innsparing, 
som for eksempel applikasjoner hvor en kan 
sammenlikne eget strømforbruk med andres, 
og motta tips om strømeffektivisering. Det fins 
 økonomiske støtteordninger for strømsparings-
tiltak fra den statlige organisasjonen Enova. 

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

FOTO: HAAKON BARSTAD
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Nytt vedtak i Stortinget kan få store konsekvenser for everk over 
hele landet. Hvordan vil det påvirke meg som forbruker?

STORTINGET HAR BESTEMT at nett og kraftomset-
ning skal skilles skarpere ved å innføre såkalt 
selskapsmessig og funksjonelt skille for alle 
everk, også de små og mellomstore. 

– Hensikten med lovendringen er å sikre 
at selskapene drives mest mulig effektivt til 
nytte for kundenes beste. Vi har aldri lagt skjul 
på at for noen selskaper vil dette på kort sikt 
føre til ekstra kostnader, men selskaper som 
har funksjonelt skille rapporterer i størrelses-
orden 15  prosent lavere drifts- og vedlikeholds-
kostnader per kilometer nett sammenliknet med 
selskaper uten slikt skille, skriver  energiminister 
Tord Lien (FrP) i en epost til Europower. 

Kritikere av vedtaket peker på at dokumen-
tasjonen kun viser at de aller største selskapene 
har høyere effektivitet, og at dette kan skyldes 
helt andre forhold enn funksjonelt skille, som 
natur og topografi . 

Tidligere har kun selskaper med over 100 000 
kunder hatt et krav om funksjonelt skille, men 
snart vil det gjelde også for de mindre. 

Tror kundene må punge ut. Trond Lauritsen 
er administrerende direktør i Sykkylven Energi, 
som er et av de små og mellomstore selska-
pene som omfattes av vedtaket. Han mener 
vedtaket vil medføre betydelig økt byråkrati, og 
tror største delen av kostnadene må betales av 
kundene over nettleia. 

– Svært mange av påstandene fra regjer-
ingen er udokumenterte. Reformen er tuftet på 
en ideologi om at jo større, jo bedre. Det er bekla-
gelig at styresmaktene er så lemfeldige med 
fakta, og ikke tar bryet med å utrede konsekven-
sene av forslagene skikkelig, forteller Lauritsen.

Kan føre til sammenslåinger. Å sikre en rett-
ferdig konkurransesituasjon har vært et annet 
motiv for vedtaket, som regjeringen fi kk støtte 
for sammen med Venstre og Miljøpartiet De 
Grønne. 

Opposisjonen mener selskapsmessig skille 
er tilstrekkelig, og at regjeringen har vikarier-
ende motiver med sentralisering av everk som 
mål, siden vedtaket mest sannsynlig vil føre til 
selskapssammenslåinger. 

Kan svekke forsyningssikkerheten. Lauritsen 
mener sentralisering er negativt for forsynings-
sikkerheten i distriktene.  

– Dessverre tror jeg det vil ta lengre tid å 
rette opp feil i uvær og storm. Systemet er slik 
at store selskaper prioriterer folk i tett befolkede 
områder, forklarer han. 

Mulig omkamp. Arbeiderpartiet har signali-
sert at de vil vurdere en mulig omkamp om 
vedtaket etter neste stortingsvalg. Flertallet av 
de små og mellomstore selskapene mottok 

Selskapsmessig og 
funksjonelt skille 
Selskapsmessig skille innebærer at nett-
virksomhet skal være organisert som en 
egen selvstendig juridisk enhet, adskilt 
fra annen virksomhet. Funksjonelt skille 
innebærer at nett og strømomsetning 
må ha fullstendig adskilt ledelse, samt 
at morselskap ikke kan gi instrukser til 
nettforetak om den daglige driften eller 
nettinvesteringer. Det samme gjelder 
bruk av personell på tvers av selskaper 
i det samme konsernet.

Kostnaden på vedtaket spriker. Defo 
og KS Bedrift Energi mener forslaget om 
funksjonelt skille vil koste 3,3 mil liarder 
kroner, mens elleve store kraftselskaper 
beregner kostnaden til 535 millioner 
kroner. Endringene skal etter planen 
gjennomføres innen 1. januar 2021. 

Kritikerne mener at stortingsvedtaket vil 
medføre et betydelig økt byråkrati.

stortingsvedtaket med skuffelse, men virker 
å ha tatt vedtaket til etterretning, og jobber nå 
aktivt med strategier for å møte de nye utfordrin-
gene. Økt samarbeid mellom nettselskapene for 
å oppnå stordriftsfordler er ett av fl ere alterna-
tiver til sammenslåinger.

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

FOTO: ALEKSANDER NORDAHL

Kritikerne mener at stortingsvedtaket vil 

Går mot oppdeling 
av everkene 
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Smartere 
sammen

I Nord-Norge går selskapene sammen for å få mest strøm ut av 
hver krone. Målet er å levere bedre tjenester til nettkundene.  

MYNDIGHETENE KREVER AT nettselskapene 
investerer kraftig i nettet. For at nettleia ikke skal 
vokse mer enn nødvendig med alle investerin-
gene, blir selskapenes kostnadseffektivitet viktig. 
For stadig fl ere små og mellomstore selskaper 
blir samarbeidsallianser løsningen. 

– Det er kjempeviktig å samarbeide, og jeg er 
helt sikker på at samarbeidene gir bedre kvalitet 
til en lavere pris, slik at vi kan drive billigere og 
bedre, sier Erling Martinsen, administrerende 
direktør i Ymber, et selskap som er med i de to 
nordlige samarbeidsalliansene AMS Nord og 
G8-gruppen. 

AMS Nord er et innkjøpssamarbeid mellom 
seks nettselskaper i Troms og Finnmark om 
de smarte strømmålerne (AMS) som skal 
 installeres innen 2019. 

– Vi hadde ikke fått så god pris på målerne uten 
samarbeidet. Og innhenting av ekstern kompe-
tanse som jurister, ville vært mye dyrere om hvert 
enkelt selskap stod alene, sier Martinsen. 

Gunstig for nettkunden. Kravet fra myndig-
hetene om innføringen av smarte strømmålere, 

også kalt AMS, har vært en brekkstang for utvik-
lingen av allianser. Investeringen finansieres 
over nettleia som kundene betaler, og påvirkes 
slik direkte av innkjøpspriser.  

– Kundene tjener på samarbeidet ved at 
vi har fått en bedre pris på innkjøpet av AMS 
når vi har gått sammen enn om vi skulle 
kjøpt alene, sier Per-Erik Ramstad, leder av 
styringsgruppen til AMS Nord og direktør i 
Alta kraftlag. 

Service-orientert. AMS Nord-samarbeidet er 
ikke like forpliktende og vidtrekkende som en 
del andre samarbeidsallianser. Etter innkjøpet 
har hvert enkelt nettselskap ansvaret for 
 installasjon og drift, og må selv løse problemer, 
ikke samarbeidsalliansen.  

– Vi tror det gir bedre service til kundene 
når nettselskapene sitter med ansvaret og er 
tett på kundene. Skulle problemer oppstå, er 
det en styrke med prinsippet om «våre kunder, 
våre målere», slik at det ikke oppstår tilfeller i 
grenseland hvor man lurer på hvem som skal 
ta ansvaret, forklarer Ramstad. 

Hva er AMS?
Nærmere 2,4 millioner målere over hele 
landet skal byttes ut. Du slipper å lese 
av strømmåleren, du får bedre over-
sikt over eget forbruk, og strømprisens 
utvikling og fakturautregningen blir mer 
presis. Strømbrudd varsles automatisk 
og kan dermed rettes raskere, og nye 
tilleggstjenester blir tilgjengelige for økt 
kontroll over og muligheter til strøm-
styring i hjemmet. 

Ny teknologisk utvikling gjør energiforsy-
ningen stadig mer komplisert. Stadig fl ere 
nettselskaper velger å samarbeide for å 
kutte kostnader og levere bedre tjenester. 

Kompetanse og beredskap. Geografi sk bered-
skapssamarbeid er vanlig i hele regionen. 
G8-samarbeidet gir mulighet for innkjøpssam-
arbeid for rimeligere utstyr og gir tette kontakter 
slik at selskapene kan hjelpe hverandre om 
store feil oppstår. Kompetanseutveksling er 
sentralt i det geografi ske samarbeidet. 

– Når selskapene kjenner hverandre godt, er 
det lettere å samarbeide. Vi vet hvem som har 
spisskompetanse og lærer slik av hverandres 
beste i hvert enkelt selskap, forklarer Martinsen. 

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

FOTO: MORTEN SOLBERG
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Leder

Et smart system
SIST VI SENDTE ut bladet Vår Energi, 
 markerte vi vårt 100-årsjubileum. 
Denne gang står vi foran den største 
 moderniseringen av strømnettet siden 
starten. Innen 1. januar 2019 er det pålagt 
at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny 
 automatisk strømmåler, på fagspråket også 
kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer 
(AMS). For å gjøre det enklere har løsningen 
fått navnet Smart strøm.

«Smart» fordi det gjør det enklere å 
være strømkunde. Du slipper å lese av 
måleren, og får en strømregning basert på 
hva strømmen faktisk koster når du bruker 
den. På sikt får du derfor en bedre mulighet 
til å styre forbruket etter prisene. Smart, 
ikke sant?

Skulle feil i nettet gjøre at strømmen blir 
borte, vil vi med ny teknologi tidligere kunne 
vite hvor og når. Det kan bidra til raskere 
feilretting.

På sikt er det ikke bare kundene som 
tjener på denne moderniseringen. Etter 
hvert som energibruken blir smartere, kan 
behovet for fossil energi reduseres. Dermed 
gir det også positive klimaeffekter.

Jeg oppfordrer alle til å lese informa-
sjonen dere får om de nye målerne. Det er 
en stor jobb som skal gjøres før alt er på 
plass. Ta godt imot montøren som skal bytte 
ut måleren din, så går jobben raskest mulig!

Vil du vite mer, kan du besøke 
 nordkraftnett.no. Her vil vi fortløpende legge 
ut  informasjon om smart strøm og utbytting 
av målerne. I løpet av våren lanserer vi også 
nye nettsider. Disse tilpasses fl ere platt-
former, slik at det blir enklere å oppsøke 
informasjon også med smarttelefoner.

Tage Karlsen
daglig leder
Nordkraft Nett

12 000 nye 
målere skal 
på plass

Hver eneste strømmåler, i hus, hytter og bedrifter, skal byttes ut 
de neste par årene. 

I NORDKRAFT NETT sitt område, som består av 
hele Narvik kommune samt Veggen i Evenes 
kommune, er det ca. 12 000 målere som skal 
byttes ut før 2019. 

– Så det er en stor jobb som skal gjøres, sier 
koordinator for prosjektet Stian Eklund.

Det sier seg kanskje selv at dette er noe 
nettselskapene ikke har kapasitet til å gjen-
nomføre med egne ressurser alene. Derfor har 
Nordkraft Nett sammen med fl ere andre inngått 

samarbeid med OneCo Elektro AS om bytte av 
målerne.

– Deres montører skal installere sammen 
med våre montører. Dette er helt nødvendig for 
å bli ferdig innen fristen, sier Eklund.

Starter til høsten. Selve byttejobben starter i 
slutten av oktober. På grunn av tidlig snø, som 
kan føre til stengte veier og ufremkommelighet, 
står Bjørnfjell først på lista. Etter dette tas 
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Gøril Olsen og Stian Eklund fra 
Nordkraft Nett ønsker å forberede 
kundene best mulig på at alle målerne 
skal byttes ut. 

Få varsel på mobilen 
ved strømstans
Strømnettet må forløpende vedlikeholdes, 
og feil som oppstår må rettes. Når dette 
angår deg, får du varsel per SMS hvis du 
har registrert mobilnummeret ditt hos oss.

Med varsel på mobilen får kundene 
målrettet informasjon om strømstans. 
Det er en stund siden vi byttet ut de tra-
disjonelle strømstansannonsene i avisen 
med direkte varsling per SMS. Men fort-
satt er det kunder som ikke har registrert 
sitt mobilnummer. 

Med SMS-varsling vil færre ha behov 
for å ringe feilmeldingen når de ikke har 
strøm. Det vil være en trygghet for deg 
å vite at ditt nummer er registrert, og 
at du får den nødvendige informasjonen 
ved strømbrudd som gjelder ditt/dine 
strømabonnement.

For å registrere mobilnummer, eller 
sjekke at riktig nummer er registrert, gå 
inn på Min side på nordkraftnett.no.

område for område. Rekkefølgen er ikke avklart 
enda, og det er beregnet at det tar 1,5–2 år å 
bytte alle målerne.

– Vi har allerede montert ca. 1000 nye smart-
målere. Disse skal ikke byttes på nytt, sier 
Eklund.

Tidspunkt avtales. – Vi sender ut brev til alle 
våre kunder i september. Etter dette vil OneCo 
Elektro på vegne av oss ta kontakt med den 
enkelte for å avtale tidspunkt for målerbyttet, 
sier leder for kundesenteret Gøril R. Olsen.

Det er viktig å ikke forveksle bytte av strøm-
måler med for eksempel bytte av tuner til 

parabolen. Det er Nordkraft Nett som eier 
målerne og derfor Nordkraft Nett som står for 
byttet. Den enkelte kunde vil ikke få noen ekstra 
faktura for denne jobben. 

Vær hjemme. – Det er viktig at folk er hjemme 
på avtalt tidspunkt, slik at vi får utført måler-
byttet effektivt. Et bytte tar ca. en halv time, og 
i den perioden må vi stenge av strømmen bare i 
ti minutter, sier hun.

Så snart den nye måleren er på plass, vil for-
bruket ditt registreres automatisk hver time, og 
du trenger aldri mer lese av måleren.
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Hvilken faktura 
passer deg?
For å forenkle hverdagen og samtidig 
spare kostnader tilbyr vi tre gode alter-
nativer til å få papirfaktura i posten:

Epostfaktura
Du mottar faktura på epost. Denne kan 
betales på samme måte som den du får 
i posten, eller enda enklere: kombineres 
med AvtaleGiro.

AvtaleGiro
Med AvtaleGiro betales faste regninger 
automatisk på forfallsdato. Avtalen opp-
rettes i din nettbank eller ved å kontakte 
banken. Du trenger KID-nummer til dette. 
Det fi nner du på siste faktura fra oss. 

eFaktura
Med eFaktura får du fakturaen ferdig 
utfylt rett i nettbanken. Du slipper å 
taste lange KID- og kontonummer. Du 
kan sjekke fakturaen før du betaler, og 
få varsel på epost. Avtale om efaktura 
registreres i nettbanken. Da trenger du 
en efakturareferanse, den er på side 2 av 
siste faktura. 



Spar penger ved å velge rett strømavtale. Det blir enklere med 
Forbruker rådets nøytrale strømprisoversikt. Men hvor god er 
den egentlig? 

– DET ER UOVERSIKTLIG for strømkundene i 
en bransje det er vanskelig å orientere seg i. 
En må følge med hele tiden og orientere seg i 
markedet. Strømpris.no er en nøytral  oversikt 
som sammenlikner strømavtalene som er på 
markedet. Forbrukerrådet har ingen kommer-
sielle interesser overhodet, sier  seniorrådgiver i 
Forbrukerådet og daglig leder av Strømpris.no, 
Hilde Uthaug.  

Mangler er utbedret. Mange kunder og 
selskaper har lenge ønsket seg en nøytral 
strømprisoversikt, men flere har vært kritiske 
til hvordan Forbrukerrådets strømprisoversikt 
har fungert. Et omfattende arbeid er nå gjort for 
å finne måter den kan bedres på. 

– Oversikten har vært for dårlig, bruker-
vennligheten for dårlig, og det har vi tatt på alvor. 
Strømpris.no skal bli mer brukervennlig med 

Betal ikke for mye 
for strømmen 

Hvilken strømavtale 
bør jeg velge?
• Spotpris følger kontinuerlig markeds-

prisen som fastsettes på kraftbørsen. 
Den rimeligste avtaleformen de siste 
årene. 

• Standard variabel pris følger utvik-
lingen i markedet, men endringer i 
prisen må varsles minst fjorten dager 
i forveien. 

• Fastpris betyr at strømprisen ligger 
fast i hele avtaleperioden. 

Strømpris.no er en nøytral  oversikt som sammenlikner strømavtalene som er på markedet.

enklere søkefunksjon og bedre forklaringer på 
de ulike funksjonene, forteller Uthaug. 

– Kan forbrukerne være helt sikre på at infor-
masjonen på portalen til enhver tid er oppdatert 
nå? 

– Nå skal alle priser være ferske. Vi henter 
tall og beregninger automatisk der vi kan, men er 
også avhengig av å få tilsendt oppdateringer fra 
strømleverandørene. Det er vårt ansvar å gjøre 
det enkelt for dem å sende korrekt  informasjon 
uten feiltolkninger, svarer Hilde Uthaug. 

Vær kritisk. Det fins en rekke kommersielle 
strømprisoversikter på nettet. Disse er mangel-
fulle og inkluderer ikke alle strømavtalene som 
tilbys. Strømselskapene betaler for å være 
med på disse oversktene, og mange selskaper 
ønsker av den grunn ikke å delta. 

Uthaug vil ikke fraråde forbrukerne å 
bruke de andre strømprisoversiktene, men 
mener at strømpris.no bør bli den foretrukne 
sammenlikningstjenesten. 

Utviklingen og forbedringen av strømpris-
oversikten skal foregå etappevis. De første 
endringene er på plass, og til sommeren vil 
portalen framstå i ny drakt og tilby bedre og mer 
korrekt informasjon til kundene. 

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

ILLUSTRASJON: SKJERMBILDE, WWW.STROMPRIS.NO 
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4
Trekk ut 
støpselet

Færre elementer tilkoblet elanlegget gir 
lavere brannrisiko. Trekk alltid ut støpselet til 
apparater med varmeelementer, som kaffe-
trakter, vannkoker og hårføner. Alle termo-

stater har til felles at de en gang vil 
slutte å virke, og om noen uforva-

rende skrur på apparatene, 
kan brann oppstå. 

Nesten halvparten av boligbrannene skyldes feil bruk 
eller feil i det elektriske anlegget. Her gir vi deg fem 
enkle tips for å øke brannsikkerheten i hjemmet. 

Gjør hjemmet 
ditt tryggere

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

KILDE: ELSIKKERHETSPORTALEN

5
Sjekk 

varmgang
Varmgang i koplinger, som mellom støpsel og 
stikkontakt, er en av hovedårsakene til brann. 
Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forår-

sake høy temperatur som kan antenne 
andre materialer i nærheten. Ta derfor 

en tur i hjemmet og på hytta, og 
sjekk om stikkontakter og 

støpsler er varme. 

2
Ikke vask klær 

om natten
Til tross for at 125 branner har oppstått i tørke-

trommel, vaske- og oppvaskmaskin de siste fem årene, 
bruker én av fire vaskemaskinen om natten. Det tar i 
snitt mellom tre og sju minutter fra brannen starter 

til full overtenning, og søvn øker reaksjonstiden. 
Apparater som trekker mye strøm, inneholder elek-

tronikk, varmeelementer, vifter og motorer og 
utsettes for fuktighet, varme og støv, er mest 

brannutsatt. Derfor er det også viktig å 
montere røykvarsler i samme 

rom som maskinene. 

1
Komfyrvakt 

redder liv
Den vanligste brannårsaken i norske hjem er 

komfyrbranner. Disse oppstår hyppigst hos eldre 
og unge enslige, og dødsbrannene skjer oftest 

om natten, ofte med banale årsaker som at man 
glemmer at komfyren står på, blir distrahert eller 

sovner fra matlagingen. En komfyrvakt både 
varsler ved mistenkelig varme, og om ingen 

reagerer, kutter strømmen. Prisen for 
komfyrvakt starter på om lag 

4000 kroner. 

3
Unngå telefon-

lading nattestid
Sterk varmeutvikling og ulmebrann kan oppstå ved mobil-
lading, og i verste fall kan giftig røyk sive ut som gjør at du 

aldri våkner opp. Unngå derfor å lade telefonen om natten, og 
hvis du først må, så hold den unna nattbordet. Sørg samtidig 

for å ha installert røykvarslere, sørg for god lufting og at 
underlaget ikke er brennbart. Sørg også for at laderen er 

CE-godkjent og oppbevar ladere flere steder i boligen 
samt i bilen og på jobben. Telefoner i flymodus og fra 

støpsel, ikke datamaskin, lader raskere. Lad også 
opp før batteriet er helt tomt – dagens liti-

umbatterier krever ikke tømming av 
kapasiteten slik som før.  

11



Planer om å oppgradere huset i sommer? Tenk samtidig energi
effektivt og møt vinterkuldas strømpriser med lavt strømforbruk, 
økt bokomfort og bedre energimerking i et miljøvennlig hjem.

     Tenk teknologisk,
ta kontrollen 
Smarthusløsninger kan gi 20 prosent innspa-
ringer i strømforbruket, og elsikkerheten øker. I 
et smarthus er lys, varme, solskjerming, alarm 
og velferdstjenester koplet sammen og kan 
styres med en fjernkontroll mens du er på jobb 
eller ferie. De fleste funksjonene  automatiseres 
tilpasset din døgnrytme, for eksempel 
panelovner og varmekabler, og det kan lages 
forskjellige klimasoner mellom for eksempel 
stue, soverom og bod.  

     Isoler skikkelig
Det meste av strømforbruket skyldes oppvar-
ming, og store deler av norske boliger bygget 
mellom 1960 og 1990 har kun 10 centimeter 
isolasjonsmateriale. Komforten svekkes, strøm-
regningen stiger. Kartlegg energi lekkasjene om 
du er usikker på hvor det trekker mest, og bruk 
gjerne en termograf til dette. Men vær forsiktig, 

når huset blir tettere, må ventilasjonen samtidig 
bli bedre slik at fukt transporteres bort. 

     Loftet er mest effektivt
Varmluft stiger til værs, og loftet er derfor blant 
de mest effektive strømsparingstil takene. Og 
det er relativt enkelt. Bare rull nye isolasjons-
matter over bjelkelaget, men ikke rull ut helt i 
overgangen mellom vegg og tak, slik at noe av 
luftingen tas vare på. Lekkasjer i loftsgolvet kan 
tettes med tape eller fuger, og loftsluka bør være 
like tett som ytterdøra, slik at du sparer strøm, 
og faren for fukt minker. 

     Skift vinduer 
Hvis du skal pusse opp, bør du samtidig vurdere 
å skifte vinduene, særlig de som er eldre enn 
20 år. Det er ikke bare vinduene selv som forår-
saker mye varmetap. Å skifte til nye vinduer 
vil også bedre vindtettingen rundt vinduene. Et 
rimeligere alternativ er her bruk av tettelister. 

     Bytt varmekilde 
Moderne vedovner, pelletskaminer og varme-
pumper er gode alternativer til elektrisk oppvar-
ming. Nye vedovner er rentbrennende, og ved 
er en oppvarmingskilde som ikke øker klima-
gassutslippene. Pelletsovner er en god måte å 
utnytte fornybar energi på, og pellets kaminen 
er automatisert med lukket forbrenning. 
Varmepumper henter energi fra omgivelser som 
luft eller vann, tilfører noe elektrisitet og flytter 
varmen inn i huset. Energiforbruket til romopp-
varming og tappevann kan reduseres med opp 
mot 60 prosent. 

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

FOTO: MIKAELA BERG/DN

Enova gir 
økonomisk 
støtte og privat  rådgivning 
til både små og store 
strømsparingstiltak. 

Fem gode 
strøm sparetips

Det meste av strømforbruket skyldes 
oppvarming, og store deler av norske 
boliger bygget mellom 1960 og 1990 har 
kun 10 centimeter isolasjonsmateriale. 
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TEKST: ADVOKAT INGE A. FREDRIKSEN,
 PARTNER I ADVOKATFIRMAET
 NORDIA DA 

Det er litt forskjellige regler for opplysningsplikten for 
 nettselskap og strømselskap.

DE VIKTIGSTE REGLENE om nettselskapenes 
opplysningsplikt står i forskrifter til energiloven. 
De skal blant annet årlig offentliggjøre et «tariff-
hefte» som opplyser om  nettariffene og alt annet 
i tilknytning til tariffer. Disse  opplysningene fi nner 
du også på nettselskapets nettside. Mange 
trykker dette også i et hefte, og det er vanlig at 
selskapene kunngjør de viktigste  tariffene i avis-
annonser i januar.

Nettselskapene skal også opplyse om nett-
leieavtalen. Ved nytegning av nettavtale skal du 
få den, men ellers fi nner du den på selskapets 
nettside.

Nettselskapene plikter også å opplyse om 
hvilke strømselskap som leverer strøm til 
kunder i deres nett, slik at kundene kan fi nne det 
strømselskapet de ønsker. Når nettselskapene 
gir opplysninger om dette, plikter de å opptre 
nøytralt og ikke favorisere eller  anbefale enkelte 
strømselskap foran andre. 

Forbrukerrådet har en strømprisportal som 
alle strømselskapene plikter å melde inn sine 
priser og vilkår til. Der er det en kalkulator som 
du kan bruke til å fi nne ut hvilket strømselskap 
det vil lønne seg for deg å bruke.

Nettselskapene har også opplysnings- 
og veiledningsplikt dersom deres nett-
kunder ikke inngår avtale med strømselskap 
på egen hånd. Dersom du ikke har inngått 
 strømavtale, har nettselskapene plikt til å levere 
strøm til deg, men de plikter også å orien-
tere deg om at du må skaffe deg en strøm-
leverandør, og om at den «ventetariffen» du 
betaler for  strømleveransen fra nettselskapet, 
før du skaffer deg en  strømleverandør, er 
forholdsvis dyr.

Mange kunder uttrykker frustrasjon over 
at kundebehandler hos nettselskapet ikke kan 
«rydde opp og ordne alt for dem». Myndighetene 
har imidlertid gitt detaljerte bestemmelser for 
hva nettselskapene har lov til, og hva som 
er forbudt. Nettselskap får bøter dersom 
de ikke etterkommer det som er  regulert. 
Dersom man føler man «møter veggen» hos 
 kundebehandleren i nettselskapet, er det med 
andre ord ikke vond vilje. 

Strømselskapene har som nevnt opplysnings-
plikt ved at de plikter å melde inn alle  forskjellige 
avtaletyper de har, og melde inn eventuelle 
 prisendringer til Forbrukerrådets strømportal.

Det vi kaller everk er enten nettselskap 
eller strøm(salgs)selskap. Nettselskap 
kan du ikke velge, du må ha nettavtale 
med selskapet som har strømnettet 
der du har abonnementet ditt. Strøm 
kan du kjøpe fra alle strømselskap som 
leverer til kunder i det nettet der du har 
 abonnementet ditt. 

Ellers har både nettselskap og strøm-
selskap opplysningsplikt overfor forbrukere i 
henhold til lov om opplysningsplikt og angrerett. 
Opplysningene som skal gis etter denne loven, 
skal grovt sett gi kundene oversikt over hva de 
kjøper og hva det koster. Loven statuerer også 
14 dagers angrefrist for forbrukerkunder, eller 
lengre angrefrist dersom opplysninger ikke er 
gitt i henhold til loven. Loven har også enkelte 
bestemmelser til vern mot telefonsalg.
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Everkenes 
opplysningsplikt

Nettselskapene har opplysnings- og veiledningsplikt dersom deres 
nettkunder ikke inngår avtale med strømselskap på egen hånd.
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KLIPP HER

Vi gratulerer vinneren av en dab-radio 
 i Vår Energi nr  2 i 2015: 

Tonje Olaisen, 3650 TINN AUSTBYGD

Send inn løsning på konkurransen innen 20. august 2016 til: 
Vår Energi
Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO 
Merk konvolutten «konkurranse 1-16» 

Det trekkes én vinner som får en dab-radio!  

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:

Konkurranse Test dine kunnskaper etter å ha lest Vår Energi:

1  Hvilken beskrivelse passer best for rollen everkene spiller lokalt?

Svar:  A: Lang historisk forankring og tradisjon for å støtte lokalsamfunnet  B: Lang historisk tradisjon for sentralstyring, mer lokalt de siste åra 
 C: Markedsmodellen betyr at de ikke skal bry seg

2  Hva innebærer en «smart strømforsyning»?

Svar:  A: Rekruttering av smartere ansatte  B: Bygging av et stadig større ledningsnett  C: Økt bruk av IKT, internett og automatisering

3  Hva er elhub? 

Svar: A: En svær database som alle energiselskapene skal kommunisere gjennom  B: En elektrisk hub som skal lagre store mengder energi  
C: En ny vindmøllepark på Romerike

4  Hva mener kritikerne av vedtaket om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille?

Svar:  A: Vedtaket passer ikke godt nok på forholdet til EU  B: Unødvendig byråkratisk, fordyrende, sentraliserende og negativt for forsyningssikkerheten

C: Det fins ikke kritikere – vedtaket er fattet enstemmig i Stortinget

5  Hvor mange branner har årsak i feil med eller feil bruk av elektrisk utstyr?

Svar:  A: Om lag halvparten  B: 25 prosent  C: 8 prosent
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Riktig løsning fra nr 2-15:
STRØMKUNDENE TAPER PÅ FEIL AVTALER

Vi gratulerer vinneren av en dab-radio 
 i Vår Energi nr  2 i 2015: 

Anna Gjerde, 5458 ARNAVIK

Send inn løsning på premiekryssordet innen 20. august 2016 til: 
Vår Energi 
Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO 
Merk konvolutten «kryssord 1-16» 

Det trekkes én vinner som får en dab-radio!  

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:
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Returadresse:
Energi Forlag AS
Christian Krohgs gate 16
Postboks 1182 Sentrum
NO-0107 OSLO

Du kan enkelt styre boligen fra mobilen din, oppnå bedre energi
effektivitet og spare mye penger.

TALL FRA LYSE viser at smart styring av varmen 
i en elektrisk oppvarmet bolig vil senke ener-
gibruken med inntil 20 prosent på årsbasis. 
Ifølge Lyses smarthusselskap Smartly vil man 
kunne spare rundt 3500 kroner i året. Enova 
har dessuten en tilskuddsordning som gir inntil 
4000 kroner i støtte til smart varmestyring

Stor oppmerksomhet. Oppmerk somheten om 
smarthus i Norge er stor sammenlignet med 
andre land. Alle nybygg har smarte  komponenter 
nå, og flere vil oppgradere eksisterende boliger. 

Den tradisjonelle veien for en smarthus-
løsning er gjennom en installatør. Du må velge 
 installatør, som kan endre på det elektriske 
anlegget dersom du skal ha styring av varme, 
lys, solskjerming og adgangskontroll. Sjekk 
gjerne at utstyret installatøren kan levere, også 
støtter annet utstyr enn deres eget. Sjekk også 
sikkerhet og personvern.

Et alternativ er å kjøpe en smarthussentral 
som du setter opp selv til en kostnad fra 1000 til 
5000 kroner. Deretter kjøper du det du trenger 
av smarte enheter. Sjekk at sentralen og utstyret 

du ønsker deg bruker samme protokoll, det vil 
si industristandard for kommunikasjon. Dette 
alternativet er ganske rimelig. 

Smarte hus og dingser. Defini sjonen på 
«smart» innen forbrukerelektronikk er at en 
enhet har evnen til å behandle informasjon 
og kommunisere den videre: En smart tv har 
nettilkopling og apper, en smart lyspære kan 
programmeres til å skru seg av og på til faste 
tider, en smart fuktmåler sender varsel til 
eierens telefon ved lekkasje. I smarte boliger er 
hovedsakelig lys, varme og solskjerming auto-
matisert og kan fjernstyres via internett.

TEKST: MAGNUS EIDEM
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