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�� Kurts video er delt nesten 17.000 ganger

Langer ut mot 
høy strømpris
Vi må tilbake til vinte-
ren 2010-2011 for å 
finne like høye priser.

EmiliE GundErsEn
emilie.gundersen@ba.no

Bergen: Kurt Pedersen, kaptein 
på MS «Miljødronningen» går i en 
video på Facebook ut mot de høye 
strømprisene. 

– Det går utover flere og flere, 
også helt vanlige familier, erfarer 
han, og mener flere og økte avgif-
ter er problematisk i sin helhet. 

Strømprisene har vært uvanlig 
høye det siste halvåret, melder 
Energi Norge i en pressemelding. 
Hittil i år har snittprisen vært ca. 50 
øre per kilowattime, mot 32 øre i ja-
nuar 2018, utenom nettleie og av-
gifter. 

Månedskontraktene for februar-
april ligger rundt 55 øre/kilowatti-
me på strømbørsen Nasdaq. 

Dette koster strømmen
Vi må tilbake til vinteren 2010–2011 
for å finne like høye priser, melder 
Energi Norge videre. I går etter-
middag var spotpris hos Fjordkraft 
68,29 per kilowatt. Pedersen hev-
der han har tatt til orde mot dyrere 
strøm i årevis, men for døve ører.

– Jeg solgte olje på nittitallet da 
de slapp strømmarkedet løst, og 
da så jeg allerede hva som kom til 
å skje. Det har slått til, og til det 
fulle, sier Pedersen.

Han er sjokkert over sin egen 
desember-regning fra Fjordkraft, 
med en strømpris på 75 øre per ki-
lowatt. Ifølge Pedersen tenker han 
ikke først og fremst på seg selv, 
men barn, barnebarn, lavtlønnede 
og pensjonister.

– De fryser i husene sine. Det er 
ikke sånn vi skal ha det i Norge, sier 
han, og foreslår en makspris på 50 
øre per kilowatt for et forbruk på 
opp til 30.000 kilowatt i året, inklu-
dert avgifter.

– Jeg husker da strøm og linje-
leie var til selvkost. Da hadde vi 
det godt her i landet. Da var det in-
gen som klagde på strømprisene, 
sier han. 

Folk vil utsette betaling
P4 skrev i helgen at mange sliter 
med å betale strømregningen og 
ber om betalingsutsettelse hos 
Norges Energi. PR-ansvarlig Rita 
Thune sier det ikke er tallfestet, 
men at selskapet opplever økt 
grad av fakturaspørsmål fra kun-
der.

– Flere av dem dreier seg om å få 
lov til å dele opp eller utsette fak-
turaen, sier Thune til BA.

Hun mener det kan skyldes flere 
forhold:

– Regningen de sitter med nå er 
for desember, og da var det mye 
utgifter. Det var dessuten mange 
regninger som forfalt i januar.

Får støtte: Vinterkulden, som her på Voss, skaper utfordringer når strømprisene er høye. Kurt Pedersen (innfelt) har fått bred respons på sitt 
Facebook-innlegg fra 23. januar, hvor han foreslår en makspris på 50 øre per kilowatt. FOTO: NTB SCANPIX/PRIVAT

Flere aktører frykter for de 
vanskeligstilte i samfun-
net.

Bergen: – Vi har møtt på folk 
som har uttrykt frustrasjon 
over høye strømregninger, men 
ikke opplevd at noen står helt 
uten betalingsevne eller uten 
sikkerhetsnett. For dem som 
faller under sosialhjelpssatse-
ne, kan sosialtjenesten dekke 
strømregningen. Andre har 
som regel mulighet til å betale 
selv.

Det sier Ingrid Husevåg Døs-
keland, rådgiver i Robin Hood 
Huset i Bergen. Møtestedet er et 
rusfritt og livssynsnøytralt til-
bud for økonomisk vanskelig-
stilte. De hjelper ikke folk med 
betaling, men råd og støtte.

– Vi er klare for å prate med 
folk og hjelpe dem å finne ut av 
ting, enten om de er aktuelle 
for støtteordninger eller for å 
lage en betalingsplan dersom 
det er aktuelt, sier rådgiveren.

Blir dyrere
Daglig er mellom 100 til 200 
personer innom huset, opply-
ser Husevåg Døskeland. Hun 
sier besøkende holder seg no-
enlunde jevnt gjennom året, 
men erfarer at i en kuldeperio-
de som nå blir folk sittende i 
kafeen lengre og tilbringer ge-
nerelt mer tid i Robin Hood 
Huset. Rådgiveren tror pro-
blemstillingen kan bli tydeli-
gere i februar, når regningen 
for inneværende kuldeperiode 
kommer.

Utsiktene fra Energi Norge er 
at strømmen vil bli dyrere. En 
husstand med et årsforbruk på 
16.000 kWh må betale rundt 
550 kroner mer for strømmen i 
januar enn samme periode i 
fjor, skriver organisasjonen.

Pensjonist-bekymring
Generalsekretær i Senior Nor-
ge, Knut Høvik, sier til TV 2 at 
han er bekymret for pensjonis-
tene.

– Strømregningen nå blir et 
stort innhugg i manges bud-
sjetter. Det er mange eldre som 
sitter hjemme og fryser, sier 
han.

Odd Himle, leder for Senior 
Norge i Hordaland, opplever 
uro knyttet til eldres økonomi 
generelt. Han viser til den ve-

sentlig lavere lønnsstigningen 
for pensjonister i forhold til 
vanlige lønnsmottakere, og 
mener strømprisene er ufor-
holdsmessig høy:

– Alle sier pensjonister har 
det godt og har god råd. Det er 
ikke sant. Det finnes mange 
pensjonister som sliter økono-
misk. Og det er klart når prise-
ne går opp, blir det verre. Det 
gjelder ikke bare strømprisene.

Himle trekker blant annet 
frem minstepensjonister i om-
sorgsboliger som betaler over 
8000 i måneden for husleie.

– Pensjonister kommer verre 
og verre ut. Det er klart dårlig 
økonomi er bekymringsfullt, 
og det gjelder mange tusen 
minstepensjonister her i lan-
det.

Tror flere trenger hjelp grunnet kulden


