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Janet Pedersen og
Espen Syversen stil-
te onsdag formid-
dag opp i Aust-
Agder tingrett for å
be domstolen om å
pålegge Agder Ener-
gi Nett å ikke kutte
strømmen deres.

Arne Ingmar Eggen
aie@agderposten.no

De har fått kuttet strømmen en
gang og frykter at det samme
skal skje igjen.
Til sammen fikk 28 kunder
hos Agder Energi Nett for noen
uker siden kuttet strømmen
fordi de av ulike årsaker ikke
vil ha de nye strømmålerne inn
i huset.
Janet Pedersen fra Fevik og
noen andre kunder fikk strøm-
men tilbake etter at Pedersen
hadde stått fram i Agderposten
og fortalt om hvilket mareritt
det var å våkne en morgen og
oppdage at strømmen var blitt
kuttet.
Men selv om de nå har fått
strømmen tilbake, stoler ikke
Janet Pedersen og Espen Sy-
vertsen på at ikke Agder Energi
Nett på nytt kan kutte strøm-
men.

Midlertidig avgjørelse
Onsdag formiddag stilte derfor
fire av dem som fikk kuttet

strømmen opp i Aust-Agder
tingrett for å be domstolen på-
legge Agder Energi Nett at de
ikke flere ganger skal få kutte
strømmen.
– Vi stoler ikke lenger på Ag-
der Energi, sier Espen Syvert-
sen som er en av de fire strøm-
kundene som nå ber Aust-Ag-
der tingrett pålegge energisel-
skapet om å ikke kutte strøm-
men.
At advokaten til Agder Ener-
gi, Jan Egil Osestad, i retten
lover at Agder Energi ikke vil
stenge strømmen før saken er
endelig avgjort i en norsk dom-
stol, stoler de fire strømkunde-
ne ikke på.
Gjennom en såkalt midlerti-
dig forføyning vil de ha Aust-
Agder tingrett til å pålegge
energiselskapet om ikke å kutte
strømmen. En midlertidig for-
føyning er – som det ligger i or-
det – kun en midlertidig avgjø-
relse før en tvist kan komme
opp for en ordinær domstol.

To utfall
Ifølge Agder Energi er det nå to
mulige utfall i denne saken:
Strømkundene må nå enten
inngå et forlik eller trekke Ag-
der Energi Nett inn for en ordi-
nær domstol.
– Strømmen vil ikke bli slått
av før de eventuelt taper en or-
dinær sak for en norsk domstol,
lover advokat Jan Egil Osestad
som representerer Agder Ener-
gi.
Men å få en ordinær sak opp
for en norsk domstol vil ta tid.
Så kan en eventuell dom ankes
inn for en høyere domstol før

saken kanskje også havner
Høyesterett. Det advokat Jan
Egil Osestad i realiteten sier, er
at strømmen ikke vil bli kuttet
før en eventuelt dom er retts-
kraftig.

– Lever i frykt
Til tross for disse forsikringene
stoler de fire strømkundene
ikke på løftene fra Agder Ener-
gi.
– Vi lever i en konstant frykt
for at vi skal våkne opp enmor-
gen og oppdage at strømmen
igjen er blitt kuttet, sier Janet
Pedersen som sto fram i Agder-
posten og fortalte om sjokket
hun fikk da dette forrige gang
skjedde.
– Jeg er redd hver eneste
morgen jeg står opp. Jeg lever i
mitt eget hjem, men kan ikke
slappe av, sier hun i sin forkla-
ring i Aust-Agder tingrett.
Nå skal dommerfullmektig
Andrea Finckenhagen avgjøre
om det er grunnlag for å påleg-
ge Agder Energi Nett å ikke
skru av strømmen før en even-
tuell dom i saken er rettskraf-
tig.

Stoler ikke på løftet fra s

RETTENS VEI: Espen Syversen
fra Arendal og Janet Pedersen fra
Fevik stilte onsdag opp i Aust-
Agder tingrett i det som kan bli den
første av flere rettsrunder mot de
nye strømmålerne noen av
helsemessige og andre av
prinsipielle årsaker ikke vil ha i
husene sine.
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KUTTET STRØMMEN: Faksimile fra 19. juni.
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