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Janet Pedersen og Espen
Syversen tapte kravet om
at Agder Energi Nett AS
ikke mer skal få kutte
strømmen.
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Ved hjelp av en såkalt midlertidig forføy-
ning ville Janet Pedersen, Espen Syver-
sen og to andre privatpersoner få Aust-
Agder tingrett til å pålegge energiselska-
pet å ikke kutte strømmen.
Slik Agder Energi Nett også har gjort
tidligere.

Domstolen: Stoler på Agder Energi
Men dette kravet ville ikke dommerfull-
mektig Andrea Finckenhagen i Aust-Ag-
der gå med på.
Agder Energi har jo allerede gitt strøm-
men tilbake til de fire misfornøyde kun-
dene. Skal man vinne frammed enmid-
lertidig forføyning, er det for å avverge
en akutt fare.
I dette tilfellet opplever altså ikke
Aust-Agder tingrett at det foreligger no-
en akutt fare for at energiselskapet igjen
skal kutte strømmen. I hvert fall ikke før
lovligheten ved de nye målerne er blitt
endelig avgjort ved en norsk domstol
Slik beskriver dommerfullmektig An-
drea Finckenhagen situasjonen:
«Saksøkte (Agder Energi Nett) har inn-
fridd kravet om å tilbakelevere strøm-
men til boligene og har opplyst skriftlig
så vel som muntlig at de ikke har noen
intensjon om å stenge strømmen til sak-
søkerne fram til endelig avgjørelse i sa-
ken. På denne bakgrunn har retten kom-
met til at det ikke er noe ved saksøktes
atferd som gjør det nødvendig med en
midlertidig sikring (...), heter det i kjen-
nelsen fra Aust-Agder tingrett.

Vurderer fortsatt søksmål
Nå må motstanderne av de nye strøm-
målerne altså bestemme seg for om de

skal gå til sivilt søksmålmot Agder Ener-
gi Nett. Denne gangen for å få en rettslig
vurdering av det grunnlaget Agder Ener-
gi mener de har for å pålegge abonnen-
tene de nye strømmålerne.
Som svar på dette spørsmålet skriver
Espen Syversen – på vegne av de fire
som gikk til midlertidig forføyning – det-
te i en e-post:
«Hva vi skal gjøre videre har vi ikke av-
gjort, men vi kommer til å kobbe videre
med å hjelpe andre som AEN (Agder
Energi Nett) har gjort strømløsemed å få
strømmen tilbake».
Selv om de fire ikke nådde fram med
kravet om at Aust-Agder tingrett skal på-
legge Agder Energi å ikke kutte strøm-
men, skriver Espen Syversen at han like-
vel er fornøyd med slutningen som nå
foreligger.
Han mener domstolen har vist forstå-
else for den situasjonen de fire befinner
seg i. Derfor vil han fortsette kampen
mot de nye strømmålerne som han me-
ner Agder Energi etter norsk lov ikke kan
pålegge ham å sette inn i sin egen bolig.

Tatt saken alvorlig
OmAgder Energi har lov til å tvinge sine
abonnenter til å ta i bruk de nye strøm-
målerne, er et spørsmål Aust-Agder ting-
rett i kjennelsen som nå foreligger altså
ikke vil ta stilling til.
Spørsmålet om lovligheten av de nye
strømmålerne kan ifølge dommerfull-
mektig Andra Finckenhagen først bli av-
gjort i en ordinær rettssak.
Likevel er Espen Syversen så langt
godt for nøydmed domstolens vurderin-
ger av saken. At begjæringen ommidler-
tidig forføyning ikke ble avvist – som
Agder Energi ønsket, men fikk en grun-
dig vurdering av retten, beviser ifølge
ham at også domstolen tar denne saken
på største alvor.
«Vi opplever altså at retten har tatt sa-
ken alvorlig og vi er fornøyd med sakens
fremgang så langt», skriver han blant an-
net i mailen og konkluderer på følgende
måte: «Denne saken handler om vår
grunnlov, rettssikkerhet og selvbestem-
melsesrett».

Følte at retten tok demal
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malvorlig

Selv om Janet Pedersen og Espen Syversen tapte første runde mot Agder Energi Nett, føler de at domstolen forstår den kampen som motstanderne av de nye strømmålerne står i.
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