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Høring av rapporten: "Flere og riktigere priser - et mer effektivt 
kraftsystem" 
 
Det vises til brev fra OED av 17. desember 2010 hvor det bes om innspill til 
ovennevnte rapport. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i de høye prisene i 
enkelttimer i fjor vinter. 
 
Norsk Industris medlemmer er helt avhengig av et vel fungerende kraftmarked. 
Dette innebærer at tilstrekkelig likviditet i fysiske og finansielle markeder er helt 
avgjørende, også i perioder med en krevende kraftsituasjon. 
 
Norsk Industri ønsker å avgi kommentarer til enkelte av forslagene som utvalget 
har kommet med. 
 
Prisområdeinndeling i Norge 
Norsk Industri er imot utvalgets forslag om at det startes opp arbeid med tanke 
på å implementere en nodeprismodell for den norske delen av Nord Pool Spot. 
Prinsipper for inndeling og praksis for prisområder i Norge må ha utgangspunkt i 
felles prinsipper for det nordiske kraftmarkedet. En særnorsk strategi med sikte 
på en nodeprising vil være i strid med utviklingen ellers i våre naboland og vil 
svekke effektiviteten i krafthandelen mellom landene. I den sammenheng vises 
det til at norske myndigheter og aktører over mange år har krevd endringer i 
svensk praksis vedrørende bruk av prisområder, og at Sverige nå imøtekommer 
norske ønsker og innfører nye prisområder i november i år. Norsk Industri er 
imidlertid positiv til at det gjennomføres tiltak for å sørge for en bedre utnyttelse 
av nettet, men basert på en felles praksis for prisområder på nordisk nivå. 
 
En mer geografisk oppdelt prising vil svekke likviditeten i de finansielle 
markedene, presisjonen i vannverdiene og dermed vannhusholdningen. 
Mulighetene for prissikring vil også bli sterkt svekket. Mindre områder vil også 
kunne gi svekket konkurranse og eventuelt resulterende prisvirkninger. 
 
I motsetning til utvalget, mener Norsk Industri at uforutsigbare og tilfeldige 
prissignaler ikke gir godt grunnlag for investeringer i ny kraftproduksjon og 
industriforbruk. En effektiv lokalisering av produksjon og industriforbruk 
oppfylles bedre gjennom stabile prisrelasjoner mellom områdene. Områdene må 
da ha en viss minstestørrelse og være stabile over tid. 
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Statnett har gjennom den økonomiske reguleringen bedriftsøkonomiske incen-
tiver til å redusere motkjøpskostnader gjennom bruk av prisområdemodellen. 
Norsk Industri stiller spørsmål ved om dette gir uheldige insentiver og virkning 
på Statnetts bruk av prisområder som tiltak. Vi stiller også spørsmål ved om en 
gitt grense for samlede kostnader til bruk til spesialregulering (20 millioner 
kroner) er hensiktsmessig. 
 
Utvalget peker på viktigheten av informasjon for å sikre effektiv markeder. Av 
hensyn til aktørenes forberedelser og muligheter for å håndtere en krevende 
situasjon i kraftmarkedet på en effektiv måte, må endringer i prisområder 
varsles lang tid i forveien og det må samtidig offentliggjøres informasjon om 
magasinbeholdning, overføringskapasiteter, kraftproduksjon og forbruk i tråd 
med ny prisområdeinndeling. I dag er ikke dette Statnett og NVEs praksis ved 
introduksjon av ny prisområdeinndeling, jf. erfaringene fra vinteren 2009/2010. 
Tilstrekkelig informasjon allerede ved publisering av prisområdeendringer vil 
blant annet bidra til at vannkraftprodusenter har et bedre grunnlag for sin 
disponering av vann og sin budgiving i markedet. 
 
Fleksibilitet på forbrukssiden 
Utvalget ønsker en mer utviklet fleksibilitet på forbrukssiden i kraftmarkedet. 
Norsk Industri er positiv til en slik utvikling og flere av medlemsbedriftene i 
Norsk Industri har en økende deltagelse i ulike markeder for fleksibilitet. Det er 
viktig at Statnett og myndighetene i utvikling av markeder og regelverk har 
fokus på industriens muligheter til å delta i slike markeder, og at industrien får 
sin rettmessige del av de gevinster en slik deltakelse realiserer i det norske 
kraftsystemet.  
 
Bruk av reservekraft 
Reservekraften kan ha en viktig rolle i krevende situasjoner i det nordiske kraft-
markedet. Reservekraften i Norden håndteres forskjellig i de ulike landene, noe 
som blant annet gir uheldige virkninger på priser og prisforventninger. Norsk 
Industri mener at det bør arbeides for en harmonisert praksis for reservekraft i 
Norden. Reservekraft bør bare brukes som en siste utvei for å redusere 
sannsynligheten for rasjonering og bør avvikles straks det er sikret tilstrekkelig 
kapasitet i nett og/eller kraftproduksjon eller gjennom avtaler om redusert 
industriforbruk. Det må også forutsettes at eksisterende og eventuelt nye 
markedsbaserte ordninger benyttes fullt ut før reservekraftverkene igangsettes.  
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