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Kraftpriser 

av 

Steinar Strøm og Jon Vislie, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo 

 

I Dagsavisen lørdag 22.april foreslår Finn Lied at Statkraft må få endrede instrukser: 

”Optimal fortjeneste må ikke lenger værevære hovedmålet, men sikker og rimelig 

forsyning og lav kraftpris innen rammen av lønnsomhet. I samarbeid med 

Vassdragsvesenet må utnyttelsen av vår vannkapital bevisst styres slik at 

gjennomsnittprisen for forbrukerne over året blir lavest mulig….,dernest en sosial 

akseptabel og rimelig kraftpris, inkludert en ordning som tillater fortsatt levevilkår for 

den kraftintensive industrien”. 

 Dette er forslag som 

1) Vil gjøre Norge fattigere 

2) Føre til ressurssløseri, spesielt med hensyn til verdens energiressurser og miljø 

3) Langt fra det beste en kan gjøre for å bedre forholdene til de fattigste blant oss i 

forhold til de rikeste. 

 

Dagens kraftmarked gjør at norske kraftpriser mer eller mindre er bestemt av 

kraftpriser i Nord-Europa. I noen deler av landet er det flaskehalser i overføringen av 

kraft mellom landsdeler og mellom Norge og utlandet. Dette gjør at lokale norske forhold 

som variasjoner i nedbør, kan få virkninger for kraftprisen i deler av landet. Noen 

kraftintensive bedrifter nytter fremdeles godt av politiske bestemte priser, men disse 

subsidiene er i ferd med å skulle bli avviklet i Norge. I hovedsak reflekterer derfor norske 

kraftpriser (en stigende) energiknapphet i verden rundt oss og stigende priser. En slik 

energiknapphet er ikke noe vi kan bevilge oss bort fra ved å subsidiere kraft, eller olje og 

gass. Dersom alle land gjorde dette, vil verdens energiressurser bli brukt i et stadig 

økende tempo. De ikke fornybare ressursene vil bli brukt opp fortere enn hva som ellers 

vill ha skjedd. Miljøet ville blitt skadelidende. Grunnen er at bedrifter og husholdninger 

bruker mer energi jo billigere energien er. 

Norge er rik på energiressurser: olje, gass og vannkraft. Norge har dermed et fortrinn 

fremfor andre land i å produsere og selge olje, gass og vannkraft, men ikke i å forbruke 

olje, gass og vannkraft. Dersom vi selger olje, gass og vannkraft til norske husholdninger 

og bedrifter til lavere priser enn vi kan oppnå i utlandet, gjør vi Norge fattigere. 

Verdiskapingen i Norge blir lavere enn hva den ellers kan bli. Vi har med andre et 

fortrinn i å selge olje, gass og kraft til andre land og ikke et fortrinn i å bruke gass i 

norske gasskraftverk eller kraft i norske kraftintensive bedrifter. Fortrinnet i å eksportere 

olje, gass og kraft direkte og i rå form øker i takt med stigende verdensmarkedspriser på 

energi. Dette er godt nytt for norske produsenter av olje, gass og vannkraft. Med det 

sterke innslaget av statlig eierskap i norsk energiproduksjon og med de høye skatter på 

inntekter og overskudd i private energiselskap i Norge er stigende verdensmarkedspriser 

også godt nytt for norske skattebetalere. Vi blir alle rikere og så mye rikere at for oss 

norske er bensinpriser og strømpriser i forhold til lønninger lavere enn i de aller fleste 

andre land. 
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Er lave kraftpriser den beste måten å omfordele goder på? Svaret er opplagt nei. 

Kontantoverføringer til folk med dårlig råd er langt mer treffsikkert og gir folk med 

dårlig råd en langt større valgfrihet med hensyn til hva de skal bruke støtten til. Lave 

kraftpriser betyr at husholdninger med stort kraftforbruk, for eksempel Kjell Inge Røkkes 

mange hyttehusholdninger, vil motta størst støtte.    

     

 

     

 

 

 

 


