Overraskende store feil på strømfakturaene
til fiskerinæringen
En solid partner på
krafthandel og andre
energitjenester
FIAS har hatt stor suksess med
samarbeidet på krafttjenester
med Eneas. I januar 2017 inngikk vi en rammeavtale med
Eneas, som har levert energitjenester til norsk industri i over
20 år. En av tjenestene som har
vært mest interessante for fiskerinæringen er Energirevisjon.

landet, og noen av disse tiltakene medfører vesentlig lavere kostnader
for bedriftene. Det er allikevel et kronglete regelverk, og myndighetene har overlatt det til bedriftene selv å sørge for at man betaler rett
pris for sin strøm», forteller Lind-Isaksen videre.
Fortsatt mulighet
Nesten halvparten av medlemmene i FIAS har enda ikke gjennomført revisjonen med Eneas. «Vi anbefaler alle å la Eneas ta en kikk på
fakturaene. Vi har så langt funnet feil på alt fra små delikatesseprodusenter til store milliardkonsern. Kunden signerer kun avtale og en
fullmakt, så tar vi oss av resten. I verste fall får man beskjed om at alt
er i orden, helt kostnadsfritt», poengterer Lind-Isaksen.

Mye feil i bransjen
De siste 5 årene har Eneas revidert strømfakturaene til nesten 300
sjømatbedrifter, og funnene er mildt sagt overraskende. «Vi har funnet feil i ca 25% av revisjonene, og dette tilsvarer gjennomsnittet for
norsk industri forøvrig» sier Kyrre Lind-Isaksen, som er leder for salg
og forretningsutvikling i Eneas. «Mer interessant er det at snittfeilen
er på over 200.000 kroner, noe som er langt over industrien generelt.
Og dette er kun den historiske feilbetalingen vi sørger for at medlemmet får refundert. I tillegg kommer all fremtidig besparelse».

Om revisjonstjenesten
• Medlemmet gir Eneas fullmakt til å innhente informasjon fra
nett- og kraftleverandør samt andre aktuelle instanser.
• Eneas påtar seg å revidere det innhentede materialet og om
mulig søke refusjon fra aktuell Leverandør. Eneas påser at
Leverandøren krediterer medlemmets tilgodehavende.
• Hvis det ikke er feil er tjenesten kostnadsfri. Dersom det
avdekkes feil, fakturerer Eneas sin avtalte andel. Fakturaen
kommer først etter at kunden har fått pengene refundert.

Overrasket
Pelagia er en av de mange medlemsbedriftene som har fått en gjennomgang av sine strømfakturaer. «Vi hadde ikke stor tro på at vi
skulle få noe igjen for dette, men ble svært overrasket etter hvert som
resultatene fra revisjonen tikket inn» sier Øyvind Sætren i Pelagia.
Som en av verdens ledende produsenter av pelagisk fisk er Pelagia
avhengige av konkurransedyktige priser på kraften. «Eneas sin gjennomgang har avdekket vesentlige feil på flere av våre lokasjoner. Nå
sørger Eneas for at vi får refusjon for de siste tre årene, og for fremtiden vil vi betale vesentlig mindre for strømmen til vår produksjon»,
avslutter han.

Trygg krafthandel
I tillegg til energirevisjon har FIAS valgt Eneas som preferert samarbeidspartner på innkjøp av kraft. I dag er over 30 medlemmer
i leveranse. Eneas tilbyr løpende forvaltning med lave og forutsigbare priser, og våre medlemmer drar fordel av å være i et felles
innkjøp med over 40.000 andre bedrifter. Av de som har vært med
gjennom 2018, har alle ligget mellom 5 og 10 øre under gjennomsnittlig markedspris. Disse 30 bedriftene har et samlet forbruk på
14,8 millioner kWh, og det tilsvarer en total besparelse på nesten
en million kroner.

Mange misforståelser
Eneas opplever at mange sjømatbedrifter overser viktigheten av å ha
kontroll på energifakturaene. «I en så energiintensiv bransje som fiskerinæringen er det spesielt viktig å ha kontroll på strømkostnadene.
Norske myndigheter har lagt til rette for å beholde industrien i hjem-

Har du spørsmål rundt samarbeidet med Eneas, eller lurer på noe
rundt din egen strømregning?
Ta kontakt med
Kyrre Lind-Isaksen
på 93 46 75 54 eller
kyrre@eneas.no.

FIAS – Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS
Alle sjømatbedriftene i Norge kan bli aksjonær i FIAS, som forhandler innkjøpsavtaler på vegne av aksjonærene.
I dag er det vel 1000 bedrifter som kan handle gjennom avtalene.
For mer informasjon: www.fiasinnkjop.no
FIASNYTT er en informasjonsplass for samarbeidspartnerene til FIAS
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