
MENINGER

Onsdag 11. mars 2020 21

Etter oppslag i Agderposten 3. mars,
har Espen Syversen et leserinnlegg i
Agderposten 6. mars der han hevder
at Agder Energi Nett ikke har hjemmel
i loven til å kreve AMS-målere i pri-
vate hjem. Dette medfører ikke riktig-
het, og en rekke av leserinnleggets
påstander krever en litt mer nyansert
fremstilling.

I nnføring av automatiske strømmåle-re er den største moderniseringen av
strømnettet på over 100 år. Nye må-

lere vil gjøre strømkundenes hverdag
enklere, tryggere og smartere, og det er
myndighetene ved NVE - Noregs vass-
drags og energidirektorat, som har be-
stemt at alle landets strømkunder skal
få nye, automatiske strømmålere. Totalt

vil 2,9 millioner strømmålere over hele
Norge byttes ut, og det er nettselskape-
ne som er ansvarlig for gjennomførin-
gen av dette.

Automatiske strømmålere er et viktig
ledd i utviklingen av et smartere ogmer
effektivt strømnett. På sikt kan sam-
funnsgevinstene bli betydelige, ikke
minst gjennom sparte investeringer i
kraftnettet, noe strømkundene ellers
må betale for. I et større perspektiv be-
tyr det også at mer fornybar energi kan
frigjøres til å erstatte fossil energibruk
på ulike områder i samfunnet. Det vil
være bra for klimaet.

Bruk av måledata som registreres via
AMS-målerne er blant annet underlagt

personopplysningsloven. Dette innebæ-
rer at nettselskap og kraftleverandør
kun kan bruke de persondata som er
nødvendig for å fakturere kunden. Ut-
over det har kunden råderett over og
kan bestemme hvem som får tilgang til
egne data. NVE fører tilsyn med hvor-
dan nettselskapene beskytter dataene
sine.

Ved innføringen av nye AMS-målere har
NVE gjort sine juridiske vurderinger, og
mener at de ikke bryter noen regler ved
å kreve at det installeres AMS-målere.
Agder Energi Netts kunder forholder seg
til nettleieavtalen, som sier at nettsel-
skapet både skal velge måleutstyr og
installere utstyret. Dersom kunden ikke
ønsker tjenestene på de betingelser som

Agder Energi Nett ogmyn-
dighetene har satt, vil
kundeforholdet bli avslut-
tet.
Jan Erik Eldor
Administrerende direktør,
Agder Energi Nett

Ad. Syversens innlegg
I Espen Syversens innlegg 3. mars var
dessverre enkelte ord falt ut i papirver-
sjonen. Hele innlegget kan leses på ag-
derposten.no under tittelen «Agder
Energi Nett har ikke hjemmel i loven til
å kreve AMS-målere i privathjem».
Red.
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