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Vår familie lever daglig med
trusler om strømstans fra
Agder Eneri Nett AS (AEN),
bare fordi jeg har takket nei til
AMS-måler. Dette på tross av
at Norges Grunnlov, Den Euro-
peiske mennskerettskonven-
sjonen (EMK) og rettskjennel-
sen fra Kristiansand Tingrett
17.09.2018 støtter min suve-
rene avgjørelse om å takke
nei til AMS-måler. AEN bryter
derfor med både Grunnloven
og med rettskjennelsen. Dette
er helt uakseptabelt!

D et er svært urovekkende
at Ole-Herman Cappelen
i AEN kun forholder seg

til nettleieavtalen, som er en
forskrift av lavere rang, og som
i denne saken må vike for
Grunnloven og EMK. Cappelen
innrømmer at bestemmelsene
kun kommer fra sentrale myn-
digheter (NVE) og ikke fra lov-
givende instans. Hva NVE og
AEN plikter hverandre, må de
gjøre opp seg imellom, nettopp
fordi avtalen som kundene har
med nettselskapene, ikke gir
oss plikt til å installere AMS-
måler. Videre er det svært al-
vorlig at Cappelen, uten hjem-
mel i lov, truer med strøm-
stengning, økte gebyrer og
gjenåpningsgebyrer. Med disse
ulovlige og utspekulerte meto-
dene forventer han at antallet
«nektere» vil reduseres til 200.
«Når vi sender ut slike brev tar

cirka 70 prosent kontakt med

oss for å bytte», sier han i Ag-
derposten. Hvordan dette kan
komme på trykk uten oppføl-
gingsspørsmål fra Agderposten
er et annet spørsmål.

Det er også tydelig at seksjons-
sjef Guro Grøtterud i NVE ikke
forstår lovverket når hun er-
kjenner at det å måle strømfor-
bruk på timebasis er å regne
som personopplysninger, men

gir "løfte" om at dataene som

blir lagret er trygge likevel. Bå-
de Grunnlovens paragraf 102
og EMK artikkel 8, gir kundene
suveren rett til å selv å bestem-
me hvordan de vil kommuni-
sere sitt strømforbruk med
strømselskapene.

Det foreligger som nevnt en
rettskjennelse fra Kristiansand
Tingrett 17.09.2018 med AEN
som saksøker som tydelig sier:

"Retten kan ikke se at det i nett-

leieavtalen er tatt inn et avtale-
vilkår som eksplisitt gjelder
kundens plikt til å bytte til
AMS-måler." og videre: "Det er
nødvendig for nettselskapet
(AEN) å skaffe seg ordinær dom
på dette kravet og deretter
eventuelt begjære denne."

AENs kunder forholder seg til
nettselskapet gjennom nettlei-
eavtalen fra 2007. Der finnes

altså ingen vilkår som plikter
kunder til å bytte til AMS-må-
ler. AMS-måler først ble nevnt i
forskriften om måling, avreg-
ning etc. fra 2011. Uansett så
må regelforskrifter av lavere
rang alltid vike for lover av høy-
ere rang.

Saken i sin enkelhet: AEN har
ikke hjemmel i loven til å kreve
å installere AMS-målere i pri-
vathjem mot kundenes vilje.
Derfor har de heller ikke lov til
å true med å stenge strømmen
eller å stenge strømmen til de
kundene som sier nei takk til
AMS-måler.

Fordi: nettleieavtalen er en re-
gelforskrift som må vike for
lovverk av høyere rang siden
det er motstrid mellom dem.
Dette er et ubestridt juridisk
faktum kjent somLex Superior-
prinsippet. Nettopp dette er
kjerneproblematikken som de
fleste overser i denne saken.
Dette beskrives tydelig i mine
klager med vedlegg til AEN.
Alle som ønsker kan få kopi av
dette dersom de tar kontakt
medmeg.

Vi krever at AEN umiddelbart
stanser sine ulovlige krav og
trusler mot de av
oss kunder som
ikke ønsker AMS-
måler!

Espen Syversen

NYE STRØMMÅLERE

Agder Energi Nett har ikke hjemmel i
loven til å kreve AMS-målere i privathjem

STRØMSTANS: Vår familie lever daglig med trusler om strømstans fra Agder Eneri Nett AS (AEN), bare fordi
jeg har takket nei til AMS-måler, skriver Espen Syvertsen. Agderposten omtalte saken tirsdag 3. mars. (Faksi-
mile)


