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MØTEREFERAT 

MØTE MED ØSTRE AGDER OM UMÅLTE ANLEGG-
TEKNISK FORUM  
04.06.2021 

 

TIL STEDE 

Arendal kommune: Jon Øystein Dalsmo, Ole Jørgen Etholm, 

Vegårshei kommune: Tore Smeland 

Gjerstad kommune: Ole A Løite 

Risør kommune: Einar W Frøyna, Odd A Børset, Tom Thorvaldsen 

Tvedestrand kommune: Anton Thomassen, Svein O Dalen 

Grimstad kommune: Hans Tveitereid 

Froland kommune: Hans Jomås, Hogne Prestegård, Anne G Taraldsen 

Åmli kommune: Jan Terje Jansen 

Agder Fylkeskommune: Vidar Pedersen, Hilde Gulbrandsen 

Agder Energi Nett AS: Emilie Felix, Thor Thunberg, Petter Gjertsen og Ole-Herman Cappelen 

Østre Agder: Rolf Torbjørn Falch 

SELSKAP MØTELEDER REFERENT REFERANSE 

Agder Energi Nett AS Jon Øystein Dalsmo Ole-Herman Cappelen 

og Emilie Felix 

 

 

Saker: 
 

AEN: Presentasjon rundt krav til måling 

Spørsmål: Blir LED anlegg registrert hos AEN? 

➢ Ja i fagsystemet NETBAS, men ikke i kundesystemet EnoroCX, ergo ikke 

fakturasystemet.  

➢ Ved ombygging skal det legges til rette for måling  

 

Spørsmål: 

Vil en effekt endring ved bytte til LED bli endret i AEN sine systemer uten at det legges 

til rette for måling? 

➢ Nei 

Spørsmål: Kan vi får færre målepunkt? 

➢ Ja gjennom en sammenslåing av anlegg. Får dermed færre anlegg og færre 

fastledd – dvs lavere driftskostnader.  

Østre 

Agder 

Informerer om at entreprenørene har fått beskjed om at det skal slås sammen gatelys 

anlegg når det er mulig.  

AEN Informerer om at enkelte anleggseiere har valgt solcelle på enkeltpunkter, for å slippe 

et fastledd. Spørsmål: Kan den enkelte kommune/anleggseier vurdere å fjerne enkelte 

anlegg eller slå noen sammen? 

Det sentrale er å ha dialog med veilyseierne, og at den enkelte anleggseier har en plan 

å kunne vise til - dersom NVE etterspør. Kan ha en langtidsplan tror vi.  
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Målere i LED armaturer kan pr i dag ikke brukes til avregning grunnet kvalitet på 

målingen og krav til justering fra justisvesenet. Men AEN kan bruke det til kontroll, 

men ikke avregning. AEN ser mer på dette.  Det er krav til måling i grensesnittet 

mellom anleggseier og netteier.  

Østre 

Agder 

Informerer om at det er positivt med dialog og at kommunene begynner med de store 

anleggene som er presentert i excel-ark. Må fortsette med kontakt og utveksling av 

planer. Fint om korrespondanse går via Torbjørn Falck som kontaktperson fra Østre 

Agder.  

Østre 

Agder 

Plan for å bytte ut LED. Må kunne få effekt på fakturaen. Må få forutsigbarhet om 

endringer AEN skal gjøre.  

Østre 

Agder 

/Arendal 

kommune 

Informerer om at det er krevende når kommunene ikke har langtidsplanene til AEN. 

Kommunene har 10 til 4 års planer.  

AEN Informerer om at AENs kontaktperson er Emilie Felix. Petter Gjertsen har de tekniske 

oppfølgingene. AEN ønsker tettere dialog med kommunene (anleggseier).  AEN ønsker 

å avregne korrekt, og det er ingen ønske om å fakturere for mye.  

AEN Informerer om at det er sendt en anleggsoversikt over de umålte anleggene til 

representant for Østre Agder som kan distribueres videre. Samt at kommunene kan 

finne oversikt over sine anlegg via MinSide.   

Østre 

Agder 

Informerer om at nytt felles anbud på drift og investering. Dagens entreprenør har 

hatt en gjennomgang av anleggene og dokumentert. Skal ha ny leverandør på plass i 

2022.  

AEN Oppfordrer til å sjekke anleggsadressene. Mange har ukjente navn og adresseringer 

for plasseringen. Endringer av kundedata må skje via kraftleverandør grunnet ELHUB 

(Felles nasjonal database). 

AEN Kjenner dere til ELHUB? 

Alle måleverdier samles i denne databasen. Kundeinfo er kraftleverandørens ansvar, 

mens nettselskapene er ansvarlig for anleggsinfo.  

Østre 

Agder 

Informerer om at de benytter NVDB (nasjonal veidatabank). Her legger veilyseierne 

inn data.  

AEN Kommunene kan sjekke alle anlegg på Min side, både målt og Umålt. Emilie har også 

valgt å sende oversiktene til anleggseier via Excel.  

Gjennom å benytte MinSide kan anleggseier også kontrollere om endringer er gjort. 

Dette gjennom å sjekke målernr. Alle kunder har representanter med adgang der. 

Østre 

Agder 

Ønsker at presentasjonen fra AEN sendes i etterkant og at kontaktinfo hos AEN legges 

ved i presentasjonen. Ønsker at alle kommunene informerer Torbjørn Falck når de 

gjør endringer.  

AEN Informerer om at AEN ser flere kommuner som inngår samarbeid med 

Fylkeskommunen og Statens Vegvesen grunnet eierskapet langt Fylkesvei og Riksvei. 

Østre 

Agder 

Informerer om at kommunen har dialog med fylkeskommunene. En del diskusjoner 

om hva som er privat vei, kommunal vei, fylkeskommunal vei. Og hvem som er eier av 

disse veiene.  

AEN Takker for seg. 
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