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Distriktsenergi foreslår opprettelse av eget utvalg til å se nærmere
på de store strømprisforskjellene i Norge
Distriktsenergi ber om at et uavhengig utvalg bestående av fagpersonell med høy
kompetanse på marked og analyse, får til oppgave å se på tiltak, og foreslå løsninger som
kan redusere prisforskjellene i Norge på kort og lang sikt. Alternativt, eventuelt i tillegg til
et eget utvalg, må utfordringen med de store flaskehalsene ses på i arbeidet til den
varslede energikommisjonen som statsråden ser på i disse dager.
---------I Norge har vi i mange år operert med flere prisområder, når kraftprisen settes på Nord Pool.
Det er vår oppfatning at denne tilnærmingen til prisfastsettelsen så langt har fungert godt.
Prisforskjellene i Norge har ikke over tid vært veldig store og referansen til systemprisen har
fungert som et sikringsverktøy for aktørene i kraftmarkedet.
Imidlertid har siste vinters erfaringer vist oss at det over tid har oppstått enorme
prisforskjeller i Norge og tidvis med mer enn 10 ganger så høy kraftpris sør i Norge enn nord
i Norge. I tillegg til at dette har skapt stor misnøye, har sikringsverktøyet systemprisen spilt
fallitt.
Slik Distriktsenergi vurderer det, vil vedvarende store prisforskjeller mellom regioner i Norge
skape ytterligere mistillitt til kraftbransjen og vanskeliggjøre det grønne skiftet.
Distriktsenergi har tatt opp problemstillingene med Statnett, som systemansvarlig og
dermed det selskapet som er nærmest til å peke på konkrete løsninger. Vi har bedt om at
det redegjøres for tiltak på kort og lang sikt. Vi opplever at det er krevende for Statnett og
synliggjøre konkrete tiltak og at det pekes på at hovedutfordringen ligger i det såkalte snitt
to i Sverige.
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Et slikt svar betyr at det er svenskene som er nærmest til å gjøre noe med årsaken til at vi i
praksis har delt Norge inn i to prissoner med tidvis dramatisk store prisforskjeller. Det siste vi
har fått opplyst er at svenskene vil gjøre noe med snitt to i 2028.
Vi er følgelig i en situasjon der vi har bygget verdens lengste utenlandskabler og knyttet oss
ytterligere til kontinentet uten at vi samtidig har hatt tilstrekkelig fokus på de store
flaskehalsene internt i Norge og Norden og på hva dette har medført av prisforskjeller i
Norge. Denne situasjonen vi står i nå, er ikke formidlet som et scenariet av Statnett eller
noen andre, så vidt vi er i stand til å se. Dog vil vi presisere at også vi i Distriktsenergi har
stilt oss bak byggingen av utenlandsforbindelsene og ser nødvendigheten av disse av hensyn
blant annet til det grønne skiftet. Men nå må det også ses på tiltak som vil utjevne prisene
mellom nord og sør.
Distriktsenergi er ikke der at vi ber om lik pris mellom nord og sør. Vi er vel inneforstått med
at det også på sikt vil være rimeligere kraft i Nord i lang tid fremover, og at dette kan være
og er en drivkraft for utviklingen nordpå. Men vi kan ikke stille oss i en situasjon, der deler
av kundemassen i Norge, betaler langt mer og tidvis ti ganger så høy kraftpris i deler av
Norge sammenlignet med andre steder i Norge.
Det kan ikke være god samfunnsøkonomi, at det er kraft nordpå som ikke finner veien til
markedet og kundene sørover på grunn av flaskehalser. Er det overskudd i ett område, bør
dette kunne tilflyte andre områder i Norge til fordel for kundene, kraftprodusentene og
derigjennom for hele AS-Norge. Det kan stilles spørsmålstegn ved at flaskehalsinntektene til
Statnett øker proposjonalt med økte flaskehalser.
Det bør også tas opp til vurdering hvorvidt det er riktig at det er samme sentralnettstariff for
en produsent, som har tilgang til markedet med kraft å selge, som for en produsent som ikke
får solgt produksjonen sin på grunn av flaskehalser i sentralnettet.
Vi leser også i Statnetts nylige kortsiktige markedsanalyse at snittprisen mellom nord og sør
vil være opp mot 30 øre/kWh dyrere sørpå enn nordpå inn mot 2026. Det er rett og slett for
store prisforskjeller for landets strømkunder. Dette i motsetning til tidligere scenarier fra
Statnetts side som har satt prisforskjellen til ca 10 øre i et normalår.
Det blir bråk av slikt om det vedvarer. Det er derfor slik vi vurderer det på tide at forslag til
konkrete tiltak kommer på bordet, og at disse kan vurderes og spilles inn som løsning på
utfordringen.
Vi mener at et uavhengig utvalg bestående av fagpersonell med høy kompetanse på marked
og analyse, bør få til oppgave å se på slike tiltak, og foreslå løsninger som kan redusere
prisforskjellene fremover på kort og lang sikt. Alternativt, eventuelt i tillegg til et eget utvalg,
må utfordringen med de store flaskehalsene ses på i arbeidet til den varslede
energikommisjonen som statsråden ser på i disse dager.
I Distriktsenergi stiller vi gjerne opp og utdyper vår tilnærming til utfordringen med de store
prisforskjellene i Norge, og vi stiller selvfølgelig opp i energikommisjonen om ønskelig.
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Kopi: Statnett (firmapost@statnett.no)

Vennlig hilsen
Distriktsenergi.

Knut Lockert
Daglig leder
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