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VARSLER GIG
PRISHOPP
FULLT: Vannmagasinene nærmest renner over som følge av det våte året. Det hindrer likevel ikke Hafslund i å sette opp prisen på strøm.
Av AMUND BAKKE FOSS, KJETIL GILLESVIK OG BJØRN HAUGAN

Høsten har vært varm og vannmagasinene er fylt til randen. Likevel varsler Norges største strømselskap, Hafslund, et gigantisk
prishopp på strøm.
I går sendte Hafslund ut en epost til sine kunder, med beskjed om at den variable
strømprisen skal opp. Nåværende pris er 33,80 øre/kWh.
Fra den 17. november øker
den til 45,90 øre/kWh. Det er et
prisbyks på formidable 35,8
prosent.

– Må varsle
Prisstigningen kommer på
tross av at Norges Vassdragsog energidirektorat ved siste
måling, i uke 43, viste at fyllingsgraden i norske vannmagasiner var 86,9 prosent. På

samme tidspunkt i fjor var
fyllingen 68,7 prosent.
Frode Otnes, administrerende direktør i Hafslund
Strøm, forklarer prisstigningen slik:
– En viktig årsak til prisøkningen er at det svenske kjernemarkedet er ute. Og så er
det kaldere og tørrere værvarsler fremover.
– Bør ikke fulle vannmagasiner
føre til lave priser?
– Hadde magasinene ikke
vært så fulle ville prisene trolig vært enda høyere.
– Skal ikke den variable strømprisen ta utgangspunkt i hva dere

har kjøpt inn strømmen for og
ikke fremtidsanalyser av hva prisen kan bli?
– Sånn variabelprisen fungerer så må vi varsle den for
to uker frem i tid. Når jeg ser
på innkjøpsprisen må jeg se to
uker fremover.
– Telinet Energi selger strømmen sin for 24 øre kW/h, drøyt 20
øre lavere enn dere. Hvordan
henger det sammen?
– Det må nesten de svare på,
fordi den prisen er å selge
med tap, mens vi følger markedsutviklingen, svarer Otnes.
Prisøkningen vekker reak-

DØDE BLE BYTTET

SLO BARNA SINE

Falkland-veteranen Christopher
Alder (37) døde under uklare omstendigheter på en politistasjon i
Hull i 1998. Men familien tok avskjed med ham da de gravla ham
det året. Trodde de. Nå er det oppdaget at han ble forvekslet med
en avdød kvinne. Han ligger fortsatt på det kommunale likhuset i
Hull, skriver Mail Online.

En kvinne tidligere bosatt i Levanger er dømt
for gjentatt vold mot sine barn. Kvinnen, som
er av afrikansk opprinnelse, mener at volden
var et ledd i oppdragelsen av barna.
Inntrøndelag tingrett mener at kvinnen
gikk for langt da hun slo barna med kjepper,
tresleiver og en lighter, skriver Trønder-Avisa.
Retten mente at 240 timers samfunnstraff
var passende. Hun ble også dømt til å betale
50 000 kroner i erstatning til sine barn.

Nå stemples Hafslund
som strømprisversting
sjoner. Peter Batta, toppsjefen i Huseiernes Landsforbund er sjokkert:
– Hafslund opptrer som
Norges strømprisversting. I
stedet for å sette opp prisen,
burde den vært satt ned, sier
Batta og viser til at vannmagasinene flommer over.

– Sjokkvekst
– Jeg følger rimelig bra med
på strømmarkedet og har
ikke sett noe som tilsier en
slik sjokkvekst i strømprisen.

MISTENKELIG DØD I THAILAND
Politiet i Pattaya i Thailand dødsfallet. 70-åringen skal
omtaler funnet av en død
70 år gammel nordmann
som mistenkelig. Mannen
ble funnet i sitt eget hjem
sentralt i den populære feriebyen natt til i går. Politiet
mener at leiligheten bærer
tydelig preg av at det har
vært en kamp i forkant av

ha blitt funnet med ledningen fra en vifte surret rundt
føttene og det skal ha vært
et knust vindu i leiligheten.
Avdøde er sendt til obduksjon og den norske ambassaden i Bangkok tar hånd
om de etterlatte, ifølge nettavisen Pattaya One.

De setter opp prisen fordi det
er meldt fint vær om 14 dager
og fordi noen svenske atomkraftverk er nede på grunn av
service. Det er ufint og uforståelig, sier Batta:
– Den variable strømprisen
skal gjenspeile hva det har
kostet å kjøpe inn strømmen
for, og ikke hva den eventuelt
vil kunne komme til å koste i
fremtiden. Og det med svenske kraftverk er bare tull.
Noen har vært ute av drift på
grunn av service, men de er
lovet tilbake før jul slik at de

!

Det kan bli slutt på spektakulære sightseeingturer i helikopter over New York. Grunnen
skal være stor risiko for styrt, og at
man med slike turer utsetter personer for fare, skriver The New
York Times. Etter nok en dødsulykke med helikopter i forrige måned, har debatten rast i byen. Flere
og flere politikere krever nå at det
skal settes en stopper for turistflyginger over Manhattan.
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– BYTT SELSKAP

Frps finanspolitiske talsmann Ketil kommer jeg til å sette meg ned og
Solvik-Olsen oppfordrer kundene se på dette her.
til å si opp avtalene sine med HafsIkke alle er like kritiske. Geir
lund. 680 000 nordmenn
Jørgensen, markedsdihar i dag et kundeforhold
rektør i Agder Energi-tiltil Hafslund-konsernet.
knyttede LOS, tror flere
– Vår herre har vært
selskaper vil følge etter
på strømkundenes side i
Hafslund Strøm.
år. Når en enkeltaktør
– Min vurdering er at
prøver seg på denne
Hafslund er det første
måten, bør kundene svaselskapet som tar grep,
re med å si at dette finner
men at mange andre
jeg meg ikke i.
selskap kommer til å følVIL
SKIFTE:
– Oppfordrer du kun- Stortingsrepresen- ge etter og justere opp
dene til å bytte strømprisen. Vi skal være kontant Ketil Solvikleverandør?
kurransedyktige på pris,
– Ja. Det er god grunn Olsen (Frp).
men er selvfølgelig avtil å tro at en kan kjøpe billigere hengig av å ha en pris ut til våre
strøm andre steder fra, sier Solvik- kunder som er høyere enn vår innOlsen, som selv er strømkunde kjøpspris. Det går ikke i lengden. Vi
hos Hafslund.
vurderer derfor prisen fortløpende,
– Kommer du selv til å skifte sier markedsdirektør Geir Jørgenleverandør?
sen i Agder Energi-tilknyttede
– Så fort ungene har sovnet, så LOS.

– DÅRLIG FORKLARING
Forbrukerrådet reagerer kraftig på
Hafslunds
prisøkning.
– Fulle magasiner
og en mild november
burde jo tilsi en helt
annen prisutvikling.
Jeg synes de har en
dårlig forklaring på
hvorfor de øker pri-

sene, sier Thomas
Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.
– Hvorfor tror du
Hafslund øker prisene?
– Jeg tror nok dette er for å skape økt
forståelse for at
strøm skal være dyrt

vintertid. Personlig
skjønner jeg ikke
hvorfor sommerens
regn som har fylt magasinene nødvendigvis skal prises
opp når forbrukernes
behov for strøm
øker, sier Bartholdsen.

– FRISK ØKNING

Telinet Energi kan skilte med en
strømpris på 24 øre/kwh, over 20
øre billigere enn Hafslunds nye variabelpris. Daglig leder i Telinet
Bjørn Arctander reagerer kraftig på
konkurrentens prishopp.
– Om det ikke er å melke kunden, så er det i alle fall en veldig

Foto: RUNE ENGESÆTHER, NVE

er klare til vinteren, sier han
og legger til:
– Dessverre er det altfor
mange som fortsatt er i variabel pris. Kom dere over i spotpris, da får dere alltid den prisen dere skal ha.

«Trege» straffes
Det er et råd strømekspert i
Dine Penger, Johan Nordstrøm, deler:
– Jeg vil anbefale alle å gå
over til spotpris, fordi den reflekterer markedspris. Variabel pris får ofte påslag i prisen
vi ikke forstår noe av.
Han mener denne prisstigningen avslører seg selv.
– Det har ikke skjedd noe
dramatisk i prisbildet som
skulle tilsi en slik prisvekst.
Men det som skjer, er at Hafs-

SLIPPER TILTALE
BERGEN (VG) Han var i ferd med
å snu bilen midt inne i tunnelen da
motorsykkelen kjørte rett inn i bilen. Motorsyklisten omkom, men
bilføreren slipper nå tiltale for
uaktsom kjøring. Etterforskningen
har nemlig vist at hovedlysene på
motorsykkelen trolig ikke var slått
på, melder bt.no. Ulykken skjedde
i Høyangertunnelen i sommer.

lund melker saueflokken sin;
den store hopen som fortsatt
har variabel pris og som får
faktura tilsendt.
– De avsløres ved at de ikke
setter opp prisen på den andre
variable prisen de opererer
med; direkte variabel pris,
som de som har e-faktura og
elektronisk avtalegiro får, sier Nordstrøm.
– Begge deler er variabel
pris, og skulle derfor hatt
samme prisøkning. Men det
er bare «de trege kundene»,
som oftest er i flertall, som få
svi, mens de litt mer bevisste,
som har gått over til å betale
på data, slipper, sier Nordstrøm.
E-post: amund.bakke.foss@vg.no
kjetil.gillesvik@vg.no
bjorn.haugan@vg.no
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Tall fra Utlendingsdirektoratet viser 8 prosent
færre asylsøkere til Norge hittil i år, sammenlignet
med samme tid i fjor. Ved
utgangen av oktober hadde 7700 personer søkt asyl
i Norge. De fleste kommer
fra Somalia, Eritrea og Afghanistan. Så lang i år har
717 enslige mindreårige
søkt asyl i landet.

frisk økning. Men dette er ikke en
uvanlig situasjon. Det har alltid
vært slik at de gamle monopolistene presser prisene opp, sier Arctander, og legger til:
– Prisen skal oppover, men dette var veldig høyt.
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