
 

 

Oppgave 

Redusert el-avgift i kuldeperioder 

Bakgrunn: 
El-avgiften omfatter all elektrisk kraft som forbrukes i Norge, enten den er 
produsert innenlands eller importert. Den generelle avgiftssatsen er i 2010 på 11 
øre per kWh. Industri, bergverk og fjernvarmeproduksjon betaler bare 0,45 øre per 
kWh, mens kraftkrevende industri er fritatt for avgiften. 
 
Problemstilling: 
Anta at finansministeren har mottatt følgende spørsmål fra opposisjonen på 
Stortinget: 
 

”Den ekstreme kuldeperioden i store deler av landet i vinter, 
medfører at det stadig blir satt nye rekorder i bruk av energi til 
oppvarming av hjemmene. Samtidig øker strømprisene til et 
rekordhøyt nivå. Dette gjør en rekke husholdninger bekymret for 
strømregningene.  
 
Man vet av erfaring at spesielt eldre folk blir bekymret for økte 
strømutgifter og dermed ikke unner seg å bruke den strømmen 
som skal til for at man får det godt og varmt i eget hjem. For 
mange lavinntektsgrupper medfører samtidig varsel om økte 
strømpriser at man vil kunne få betydelig dårligere økonomi i 
tiden fremover. Også industrien, særlig kraftkrevende industri, 
sliter med strømprisene. 
  
Den beste måten for myndighetene til å få ned strømprisen er å 
redusere el-avgiften. En avgiftsreduksjon vil være en viktig 
symbolsk og økonomisk håndsrekning til folk i en vanskelig 
situasjon, og er fullt mulig uten å gjøre større endringer i selve 
kraftmarkedet. Staten har dessuten nok penger til å dekke de 
tapte avgiftsinntektene. 
 
Vil Regjeringen foreslå å redusere el-avgiften i perioder med 
ekstraordinær høy strømpris?” 

 
Du skal lage et notat til finansministeren hvor du drøfter fordeler og ulemper ved å 
redusere el-avgiften i perioder med ekstraordinær høy strømpris. Du bør på 
bakgrunn av drøftingen konkludere om hvorvidt el-avgiften bør reduseres i 
perioder med ekstraordinær høy strømpris eller ikke. 
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Om besvarelsen: 
Du skal analysere og drøfte problemstillingen på grunnlag av økonomisk teori. 
Argumentasjonen må være godt faglig fundert, slik at finansministeren kan 
forsvare sitt standpunkt i den offentlige debatten mot opposisjonen, 
interesseorganisasjoner, eksperter fra ulike fagfelt m.m. 
 
Finansministeren har en meget stor saksportefølje og må ta stilling til en lang 
rekke saker hver dag. Det er derfor viktig at alle notater til finansministeren er 
kortfattede, klare og ryddige.  
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