
 

Distriktsenergi, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@distriktsenergi.no 

   

 
 
Statnett 
 
Sendt pr. epost til firmapost@statnett.no 
 

 
      Vår dato: 15.09.2021  

 

 

Vedrørende vedvarende store prisforskjeller i Norge mellom nord 

og sør. 
 

Vi er vant med prisforskjeller i Norge mellom prisområder, men det vi nå er vitne til er svært 

urovekkende.  Prisforskjellene er tidvis svært store med opp til dobbelt så høy pris i sør som i 

nord.   

Vi registerer også at strømmen  «går i feil retning», fra et dyrt til et billigere prisområde. 
Dette gjelder især fra NO5 til NO3. Med tanke på de store investeringene som er foretatt her 
med ny kraftlinje mellom Sogndal og Ørskog, så synes dette bemerkelsesverdig. 
 

I Distriktsenergi er vi overbevist om at en vedvarende situasjon med store prisforskjeller vil 

utfordre bransjens omdømme.  Det er naturlig og det er å forvente. Vi er også nærmere 

vinteren og økt forbruk, som med mindre vi opplever godt tilsig til våre vannmagasiner i 

område med de høyeste prisene, vil ytterligere forsterke fokuset frå allmenheten på 

problemstillingen. Det er heller ingen tvil om at dette vil gi økt politikerfokus, der det vil bli 

bedt om avbøtende tiltak naturligvis.  

Det er også slik at de som omsetter kraft opplever at systemprisen, som et resultat av de 

store prisforskjellene, ikke lenger er egnet til å anvendes som noen referansepris for å 

prissikre seg i markedet.  Dermed er det en langt større risiko å være aktør i kraftmarkedet 

enn tidligere. På sikt er dette uholdbart.  

Det er viktig å forstå hva som er årsaken til at vi er havnet i dette uføret blant annet for å 

kunne kommunisere dette ut til almenheten på en slik måte at en forstår dette.  I tillegg 

trenger vi å vite hva som gjøres og hva slags planer som foreligger for å bringe oss ut av 

denne situasjonen.  

Distriktsenergi får stadig flere bekymringsmeldinger om dette fra våre medlemmer, og en 

stiller seg undrende til hvordan vi kunne havne i dette uføret.  
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I den anledning ber vi om et møte med Statnett for å drøfte og for å få innblikk i hva som er 

årsakene til situasjonen vi nå står i, og hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere 

forskjellene i områdeprisene og hvilke planer som foreligger i så henseende.  

 

 

Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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