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Innspill til endringsforslag til Energiloven paragraf 4-2 

I samarbeidsplattformen slår Regjeringen fast at den vil endre energiloven slik at andre aktører enn 
Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser. Olje- og energidepartementet har sendt på 
høring et endringsforslag til energiloven §4-2 med høringsfrist 4. januar 2016.  

Her er Ledernes svar på den foreslåtte endringen i energiloven. 

 

Konklusjon/oppsummering: 

Lederne ser ikke behovet for flere utenlandskabler enn de som nå er besluttet å bygge. Nåværende og 
godkjent kapasitet medfører en vesentlig økning av utenlandskapasiteten. Videre vil Norge ha en av de 
høyeste utvekslingskapasitetene i forhold til innstallert effekt sammenlignet med alle land i Europa når de 
nye utvekslingskablene er satt i drift. I tillegg har Statnett gitt råd om å avvente videre 
utbyggingsbeslutninger til man har høstet mer erfaring og grundigere fått evaluert konsekvensene for 
kraftmarkedsutviklingen. 

Lederne mener en privatisering av utenlandskablene svekker konkurransekraften til norsk kraftintensiv 
industri, og ikke tjener forbrukerne av sentralnettet. Dersom det skulle være behov for flere kabler, mener 
vi at Statnett har en mer balansert posisjon enn en privat eier og driver av en utenlandskabel, og bør 
være det foretrukne valget.   

Vi ser ikke nødvendigheten av å endre loven på nåværende tidspunkt. Utover dette viser vi til overnevnte 
forhold som bør hensyntas hvis Stortinget likevel skulle vedta den foreslåtte lovendringen.  

 

Kraftoverskuddet gir vekstmuligheter for fastlandsindustrien 

 

En videreutvikling av norsk industri er en mulighet for ytterligere verdiskaping basert på klimavennlig 
norsk vannkraftproduksjon. Og motsatt: En nedbygging av kraftintensiv industri i Norge vil bety 
oppbygging i land uten en kostnad på klimagassutslipp, og hvor kraftproduksjon stort sett er basert på 
forurensende kraftkilder. Enn utflytting av industri til land uten reguleringer på utslipp av CO2 kan derfor 
medføre så mye som en seksdobling av globale klimagassutslipp, viser beregninger fra bl.a. Alcoa. 
 
 

Endringer i energiloven kan svekke norsk konkurransekraft 

Lederne mener at forslaget til endring i energiloven har direkte og indirekte implikasjoner som det ikke er 
redegjort grundig nok for, og som vil svekke konkurransekraften til norsk aluminiumsindustri og øvrig 
kraftintensiv industri. Videre mener vi at en videre utbygging av utenlandsforbindelser, utover de 
planlagte kablene, paradoksalt nok kan gi et negativt miljøregnskap, da det kan føre til flytting av norsk 
industri til land med høyere utslipp av CO2 per tonn aluminium produsert. 
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Privatisering tjener ikke kundene i sentralnettet 

Lederne er videre uenige i forslaget til endring av energiloven for å gi private mulighet til å drive og eie 
utenlandskabler. Utenlandsforbindelser er en del av sentralnettet som er en monopolvirksomhet. Statnett 
har muligheten til å investere i nye lønnsomme utenlandsforbindelser når dette er samfunnsøkonomisk 
og bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette vil tjene alle kundene i sentralnettet og ikke en enkelt 
investorgruppe.  
 

Dersom endringen subsidiært skal godkjennes kreves en rekke avklaringer 

Lederne mener høringsnotatet er uklart på flere punkter. Det kommer ikke tydelig fram hvilke betingelser 
som skal ligge til grunn for konsesjonstildeling til private kabeleiere, og det er heller ikke klart hvilken rolle 
Statnett vil få når det gjelder konsekvensutredning og kabelforvaltning. Utenlandskabler er store 
investeringer som vil gi flere samfunnsøkonomiske ringvirkninger, som i all hovedsak vil være negative 
for landets industribedrifter. Lederne ønsker derfor subsidiært, dersom lovforslaget blir godkjent, et 
tydeligere endringsforslag. Våre innspill til hva endringsforslaget bør inneholde kan oppsummeres på 
følgende måte: 

 

 Private aktører vil alene måtte bære risikoen for utbygging og drift av sine kabler. Dette 
inkluderer kostnader knyttet til nødvendige innenlandske nettforsterkninger. Private 
kabler bør heller ikke utløse nye tarifferingsregler som kan være skadelig for industrien 
og andre forbrukere 

 Statnett må ha en tydelig rolle ifm. både konsesjonsarbeid, konsekvensutredninger og 
disponering av kabelkapasitet 

 Eventuelle konsesjoner til private kabler må være tuftet på robust samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. Samfunnsøkonomiske analyser bør inkludere økte industrikostnader og 
de konsekvenser dette får som et eget element 

 Usikkerheten i det fremtidige kraftmarkedet har aldri vært større spesielt i 
mottakerlandene. Derfor er en dobling av utenlandskapasiteten en stor endring av vårt 
kraftsystem. Vi trenger å dra driftserfaringer fra besluttede utenlandskabler før nye blir 
planlagt og bygd 

 

Rasjonalet for privatisering sett i lys av EU-regelverket er uklart 

En eventuell privat innføring av eierskap av kabler i Norge utgjør et unntak fra den foretrukne EU-
modellen. I følge EUs Electricity Directive skal eierskap til utenlandskabler primært tilfalle 
sentralnettsoperatører. EU åpner unntaksvis opp for privatisering av drift og eierskap av 
utenlandsforbindelser gjennom særtillatelser for såkalte "merchant cables" , dersom det ikke lar seg gjøre 
å bygge ut tilstrekkelig kapasitet fra TSO’ens side. Særtillatelser gis med forbehold, som eksempelvis 

innebærer at deler av kabelkapasiteten ikke fritt kan disponeres av den private parten. EU-regelverket gir 
handlingsrom for norske myndigheter til å sette betingelser som tar hensyn til berørte norske interesser, 
og dette handlingsrommet bør inneholde tarifferingsbestemmelser, restriksjoner på bruk av inntektene fra 
kabelen,  betingelser knyttet til disponering og drift av en privat kabel og særlig strenge regler rundt 
unbundling av aktører som har egeninteresse i et av kraftmarkedene.  

Lederne savner en nærmere gjennomgang av disse problemstillingene i høringsforslaget, og mener at 
OED bør gjøre rede for dette og publisere slike vurderinger helst i forkant av at arbeidet med lovforslag 
sluttføres.  
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Vi trenger mer forutsigbarhet og mindre usikkerhet før vi beslutter nye kabler, og 

støtter Statnetts råd om å høste erfaringer før vi tar nye steg 

Ved å åpne for privatisering kan vi havne i en situasjon der det investeres i utenlandsforbindelser på 
sviktende erfaringsmessig grunnlag.  

Det er viktig med en balansert utvikling/utbygging/investeringstakt og så forutsigbar utvikling av 
kraftmarkedet som mulig. Både de nordiske og europeiske kraftmarkedene er i sterk utvikling, og flere 
usikkerhets- og risikomomenter preger det fremtidige prisbildet for kraft. Dette omfatter blant annet 
raskere utfasing av svensk kjernekraft enn antatt pga. bygging av sertifikatkraft i Sverige, lite fornybar 
utbygging utløst i Norge gjennom sertifikatmarkedet, markedsutviklingen i Tyskland og Storbritannia, 
forskjellige incentivordninger for fornybar energi, rammene for CO2-kvoteprisen, CO2-avgifter og prisen 
på alle typer fossilt brensel.  

Vi støtter Statnetts syn om at vi trenger erfaring med de prosjektene som er besluttet og vi trenger mer 
forutsigbarhet enn det energirevolusjonen vi er inne i gir oss. Vi må ta tiden til hjelp, høste erfaringer og 
vente med flere utenlandskabler, for å kunne være sikre på at vi fatter beslutninger om eventuelle nye 
kabler på rett grunnlag. 

 

Utenlandsforbindelser har omfattende ringvirkninger for kraftforbrukere  

 For det første vil utenlandskabler, så lenge Norden har et overskudd av kraft, heve 
kraftprisen.  

 For det andre utløses behov for forsterkninger i det norske sentral- og regionalnettet som i 
sin tur hever nettariffen.  

Samlet vil dette redusere konsumentoverskuddet. For industrien er dette synonymt med en svekket 
konkurranseevne, noe som kan ha betydelig negativ effekt på verdiskapingen. Lønnsomheten av en 
utenlandskabel kan ikke vurderes uavhengig av disse virkningene.  

Eventuelle nye konsesjoner må tildeles på samfunnsøkonomisk grunnlag, noe høringsnotatet bekrefter. 

Høringsnotatet er imidlertid utydelig i beskrivelsen av hva en slik analyse skal inkludere. Statnett, som er 
forpliktet til å legge til grunn samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved sine kabelprosjekter, har utarbeidet en 
robust analysemetode som vi mener private aktører må pålegges å bruke. Vi mener også at virkningene 
på industriens konkurransekraft må inngå eksplisitt. Kravene til samfunnsøkonomisk lønnsomhet må 
være strenge. En privat aktør har svakere insentiv enn Statnett til å vektlegge fordelingsvirkninger i sine 
analyser.  

Det bør stilles krav til at private aktører må kunne vise til minst like god samfunnsøkonomi ved sine 
prosjekter som Statnett ville gjort, og enhver samfunnsøkonomisk analyse bør ta inn over seg alle 
virkninger og være basert på Statnetts balanserte posisjon for slike analyser.  

 

Det er viktig med en avklaring av Statnetts rolle 

Avslutningsmessig mener Lederne at det er viktig med av avklaring av Statnetts rolle. Statnett er 
systemansvarlig samt eier av sentralnettet i Norge, og har ansvar for forvaltningen av det, etter den 
såkalte TSO-modellen. En avklaring av Statnetts rolle er derfor viktig av tre grunner:  

1. En privat kabel vil utløse behov for interne nettforsterkninger. Statnett har best forutsetning for 
å kunne vurdere omfanget av slike forsterkninger, hva de vil koste, hvilken tidsplan de vil 
følge, og hvilke punkter i nettet de bør tilknyttes 

2. En privat kabel vil påvirke flyten i det norske strømnettet, og slike flytendringer kan ha 
implikasjoner på både nettariff, pris og forsyningssikkerhet. Statnett vil derfor måtte ha 
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detaljert innsikt i hvordan en privat kabel driftes, og kunne gjøre korrigeringer dersom kabelen 
brukes på en måte som svekker nettets leveringsevne- og driftssikkerhet.  

3. En privat utenlandskabel kan utløse endringer i norsk markedsdesign, hvor Statnett blir en 
såkalt ISO (fullt ansvar uten fullt eierskap). Høringsnotatet bør derfor presisere at Statnett skal 
ha en betydelig rolle ifm. utenlandskabler, slik at konsekvenser i form av innenlandske 
nettforsterkninger er kjent og at man er sikker på at den driften av nettet ikke blir mindre 
effektiv. Statnetts holdning til ISO-modellen må også vektlegges. 

Vi er enige i Statnetts betraktning om at utlandskabler må vurderes ut fra et nordisk perspektiv, altså 
hvordan utenlandsforbindelser fra land som Sverige og Danmark påvirker lønnsomheten for ytterligere 
norske forbindelser, og hvorvidt forbindelser fra Norge er mest hensiktsmessig. 

 

 
Vennlig hilsen 
Jan Olav Brekke /s/ 
Forbundsleder 
Lederne 


