
Høring av Statnett SFs søknad om konsesjon for tilrettelegging av 

kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia 
 

Jeg viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 22.05.2013, og antar at jeg som 

privatperson også har anledning til å formulere en uttalelse.  

Mange av de forutsetninger Statkraft legger til grunn for sine økonomiske kalkyler er 

etter mitt syn så usikre at beregningene grenser til det uansvarlige. Derfor bør departementet 

la kompetente fagfolk ved f.eks. Universitetet i Oslo foreta en kritisk gjennomgang av 

rimeligheten og holdbarheten i de forutsetninger som legges til grunn i vedlegget til 

konsesjonssøknaden (og i analyserapporten ”Kabler til Tyskland og Storbritannia – analyse av 

samf.øk. nytte ved spothandel”). EU-landenes arbeid med etablering av kapasitetsmarkeder er 

heller ikke tilfredsstillende behandlet, verken i konsesjonssøknaden eller i vedlegget.  

Jeg skal i det følgende konsentrere meg om de hensyn og spekulative betraktninger 

Statnett legger til grunn for konsesjonssøknaden, og om de politiske forutsetninger og 

konsekvenser for norsk energipolitikk av å bygge nye mellomlandskabler til Tyskland og 

Storbritannia. Statnett har tre hovedargumenter for å søke om konsesjonene:  

 

Forsyningssikkerheten i Norge vil angivelig bedres  

Ressursutnyttelsen vil effektiviseres   

Verdiskapingen i norsk energisektor vil styrkes.  

 

Jeg skal bruke mest plass på å kommentere det siste punktet. Men først noen generelle 

kommentarer til forslaget om å bygge flere kabler til EU. 

 

Situasjonen i Norge og EU 

Det er tre situasjoner som i teorien kan forsvare bygging av flere kabler til EU. 

 

Overskudd på kraft i Norge: Dersom Norge skal eksportere kraft, må vi ha et overskudd å 

eksportere. Det har vi, men overskuddet er lite, i gjennomsnitt ca. 4 TWh de siste årene av en 

totalproduksjon på 130-145 TWh. Det høyeste nettoeksporttallet noe år har vært 20 TWh. 

Ettersom kapasiteten på eksisterende kabler, inkl. den som i 2014 blir ferdig (til Danmark) 

blir på mer enn 40 TWh, er det ikke behov for ytterligere to eller flere kabler a 11 TWh til 

Tyskland og Storbritannia for å eksportere landets ubetydelige kraftoverskudd – som heller 

ikke blir stort om Norge bygger vindmøller og småkraft med en produksjon på inntil 13 TWh 

innen 2020. – Dersom klimaforliket skal lykkes, trenger Norge selv dette overskuddet til en 

rekke tiltak innen industri (15 TWh fossil energi) og transport (60 TWh fossil energi). 

 

Underskudd i Norge: Kraftbransjen har i flere år advart mot faren for tørrår, samtidig som 

klimaforskerne spår at været egentlig vil bli våtere og villere. Men ingen av delene vil kreve 

flere kabler sørover. De variasjoner som har preget vannstanden i norske kraftmagasin de siste 

årene, har for det meste vært en konsekvens av bransjens måte å forvalte kraftressursene på 

(litt mer eksport enkelte år enn strengt tatt nødvending). Men dette har sjelden ført til 

alvorlige problemer, og kan oppfattes som en naturlig konsekvens av fleksibiliteten til norsk 

vannkraft. Den litt for høye eksporten av kraft enkelte år, har medført en nesten like stor 

nettoimport det neste. 

 

Situasjonen i EU: Også situasjonen i EU, der det de siste årene er bygd ut en del ustabil og 

lite fleksibel energi (vindkraft og solkraft), brukes av Statnett som et argument for 

kabelbygging. EU klarer som kjent ikke å bruke all energien når det blåser mye, eller om natta 

når virksomheten er laber. I og med at norsk vannkraft kan skrus av og på etter behov, tenker 



man seg at Norge bør importere kraft fra vind- og solindustrien i EU når det er overskudd der 

(til en billig pris). Tilsvarende bør vi selge vannkraft (dyrt) når vindmøllene i EU står stille.  

Det siste høres plausibelt ut, men heller ikke dette holder, fordi det er akkurat hva 

Norge har gjort i flere år – uten at det har vært behov for nye kabler til EU. Vindproduksjonen 

i Tyskland og Danmark varierer mye. Danmark har de siste årene produsert nesten 8 TWh 

vindkraft årlig, mens Tysklands produksjon har vært på vel 50 TWh. Topper og bunner i vind- 

og solkraftproduksjon har en tendens til i noen grad å utjevne hverandre. Danmark og 

Tyskland er naturligvis interessert i å bruke det meste av egen vind- og solenergi sjøl. Det er 

derfor bare en liten del av produksjonen i de to landene på til sammen ca. 60 TWh det er 

aktuelt for Norge å importere om vi skal fungere som ”batteri for Europa”, trolig mindre enn 

10 TWh.  

Og det kan vi naturligvis gjøre med dagens kabler, gjennom Sverige, Danmark og 

Nederland. Tysklands energiforbruk er for øvrig nesten 4000 TWh og EUs totale årsforbruk 

er på vel 20.000 TWh, derav 90 % fossil energi. – Norges nåværende, gjennomsnitlige 

kraftoverskudd er altså under 0.2 promille (!) av EUs forbruk, og derfor helt uten betydning 

for forsyningssikkerheten (og klimaet) i EU. De klimaargumentene som brukes for å bygge 

flere kabler til EU, er derfor kun til pynt. 

 

Forsyningssikkerhet  

Forsyningssikkerheten i Norge er – som antydet - nesten perfekt. Norge vil sjelden eller aldri 

få et underskudd i kraftproduksjonen. Dersom det utenkelige likevel skulle skje, vil det ikke 

være noe problem å importere noen få TWh fra Sverige eller fra andre deler av EU. Så mye 

energi som Norge vanligvis bidrar med til EU, vil EU uten tvil kunne bidra litt til Norge i en 

eventuell ”krisesituasjon” med lite nedbør i Norge. Dessuten er det naturligvis slik at de 

gasskraftverkene Norge har, uten vansker vil kunne skaffe litt ekstra energi, om det skulle 

trenges. 

 

Verdiskapning  

Statnetts begrep om verdiskaping samsvarer med kraftbransjens oppfatning av den framtidige 

verdiskaping i bransjen. Energi Norges økonomiske mål er formulert innledningsvis i den nye 

utredningen ”Grønt lys for klima” (mai 2013): ”[---] sektorens verdiskaping kan øke med 35-

40 milliarder faste 2012-kroner i 2030, økende til 65-70 milliarder i 2050”. I Statnetts 

regnestykke tilsvarer dette en antakelse om at Norge vil tjene inntil 160 millioner EUR pr. år 

pr. kabel. 

Dersom dette skal bli mulig, må bransjen ikke bare eksportere landets overskudd av 

fornybar energi; den må eksportere inntil halvparten av norsk vannkraft (70-75 TWh) til EU. 

Her er vi ved kjernen i Statnetts og Energi Norges forretningsstrategi: De nye kablene skal gi 

større inntekter, dels som følge av noe økte eksportinntekter (inkl. ”flaskehalsinntekter”), men 

først og fremst fordi nettleie og strømpris til norske kunder skal flerdobles. Den betydelige 

overpris norske forbrukere skal betale for strømmen, kommer i tillegg til at forbrukerne – og 

ikke kraftindustrien – skal bære en stor del av investeringskostnadene i kabler (også 

internnettet), i vindmøller, småkraftverk og nye ”smarte” strømmålere (via økt nettleie, 

”grønne” sertifikater, skatteseddel m.m.). Statnett bagatelliserer denne problematiske 

utviklingen av strømprisen når det i søknaden heter at prisene i Norge vil bli ”mer like prisene 

i Tyskland og England” – to land der energiprisene er skyhøye. 

Konsekvensen av flere nye eksportkabler vil altså bli ”kraftmangel” i Norge om 

vinteren og våren, kraftimport og energipriser på nivå med prisene i EU, hvis bransjen får 

fullført sine planer (om 8-10 år). Totalt må i underkant av et par hundre milliarder trolig 

investeres, og lite skal betales av de som tror de kan tjene penger på ny produksjon og 

eksport. Kanskje vil til og med ulønnsom vindkraft bli ”lønnsom” i Norge.  



Kraftbransjen har lenge klaget over at den norske vannkrafta er ”innelåst”, og over at 

den i hovedsak - ”dessverre” - bare kan brukes i Norge. Men dette kan også oppfattes som en 

fordel for norske forbrukere og for norsk industri, som naturligvis trenger hver liter av egen 

vannkraft. Med flere nye kabler til EU, blir det vanskelig å hindre EU i å påtvinge oss sine 

prinsipper om ”fri flyt” – også av vannkraft, jfr. EØS-avtalen. 

Europa er naturligvis ikke interessert i norsk vindkraft. EU er litt interessert i norsk 

vannkraft, men EU er først og fremst interessert i sine grunnleggende prinsipper: Den ”frie 

flyten” av varer og tjenester skal overordnes også handelen med norsk vannkraft. Det er 

Energi Norge og Statnett som ønsker en ekstrem eksport av kraft fra Norge – mot å få ”brun” 

energi tilbake (kjernekraft og fossil energi), pluss litt vindkraft. Den planlagte integreringen 

av Norge i det felles europeiske kraftmarkedet skal åpenbart gjennomføres uten en ny 

folkeavstemning, og som om hjemfallsordningen ikke eksisterer. 

 

Konklusjon:  

Kablene til Tyskland og Storbritannia bør droppes. Eksisterende kabler (inkl. den som settes i 

drift til Danmark høsten 2014) har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta norske interesser og 

norsk forsyningssikkerhet.  

 Nye kabler vil føre til en betydelig prisøkning på strøm til norske kunder og kan også 

ramme norsk industri. Statnett underkommuniserer slike samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

 Kablene til Tyskland og Storbritannia er begrunnet med beregninger der 

forutsetningene er så usikre at prosjektene kan ende i historiske feilinvesteringer.  

 

Odd Handegård, Tromsø 


