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Disposisjon:
• Kraftomsetningen i Norge frem til 1990

• Krafthandel med utlandet frem mot 
etableringen av NordPool i 1996.

• Energiloven, 1990.
- Hovedpunkter
- Konsekvenser

• Kraftselgere og tradere

• NordPool.

• El-sertifikater, opprinnelsesgarantier.

• Oppsummering
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De første år:
Separate
forsyningsområder Vemork 

1911

Øvre Leirfoss 
1901

Overføringsnettet 
er kraftsystemets 
markedsplass.
Uten nett, intet 
marked.
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Vannkraftbasert kraftforsyning med sterkt 
varierende vanntilgang.
Leveringssikkerhet ble et sentralt tema.
Fastkraft – bestemmende år
Tilfeldig kraft. 
Ikke levert (fast)kraft, leveringssvikt.
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1920 årene:
Utbygging av linjenettet. 

Norelinjen 1927

Muliggjorde samkjøring. 
Spesielt mellom elve-
kraftverk i Glomma og 
magasinkraftverk i 
Buskerud og Telemark



Samkjøring.
«I allianse mot Staten» er overskriften på 
perioden 1922-40 i boken «Statens nett» av 
Lars Thue og Dag Ove Skjold.

1922: Felleskontoret. 
Etablert av personer fra 8 kraftselskaper
Uformelt koordinerings- og tilretteleggings-
organ for samkjøring og andre former for 
produksjonssamarbeid. 

Men det skulle også være et middel til å 
«undgaa en unødig og uhensigtmæssig 
indblanding i distriktenes elektrictetsforsyning 
fra statens side».
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Felleskontoret

Det var ikke noe formalisert samarbeid de 
første årene, men Felleskontoret ble etablert 
som et forum for diskusjon om samarbeid-
former.

• Myndighetsfordeling mellom koordinerende 
fellesorgan og medlemmene

• I hvilken grad medlemmene skulle stille sin 
kraftledninger til disposisjon for overføring 
av fremmed kraft.
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Formalisert samkjøring.

Først i 1932 etablerte Felleskontoret  
organisasjonen «Samkjøringen av 
kraftverkene på Østlandet».
Med formaliserte regler var dette vårt 
første kraftmarked.
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Samkjøringens regler for 
utveksling av tilfeldig kraft. 
Utgangspunkter:

• Hovedregel for kraftutveksling: 
Bilaterale faste kontrakter utenom 
Samkjøringen

• Markedsprisen for tilfeldig kraft gjennom 
Samkjøringen måtte ikke være for lav 
sammenlignet med prisen på faste 
kontrakter.
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5 regler for utveksling av 
tilfeldig kraft:

1. Priser for kjøp av utvekslingskraft (tilfeldig 
kraft) vedtas for hver samkjøringsregion for 
kommende periode (som regel sommer/vinter). 

2. Prisnivået ble gjerne satt lik prisen for faste 
kontrakter for ikke å underminere disse. 

3. Alle kjøpere betaler denne prisen. 
4. Som regel overbud av selgere. Alle selgere får 

prosentvis samme andel av salget. Det 
resterende volum overtas av Samkjøringen, og 
blir lagret i magasinene hos de respektive 
selgere. 10



Samkjøringen

Produsent 1 Produsent 2

Sum kjøpere

100 GWh 80 GWh 20 GWhAnmeldt

Avtale 50 GWh 40 GWh 10 GWh

Lagres



5. Det lagrede volum kunne senere selges, og
inntekten fordeles på samme måte som ved
den opprinnelige fordeling. Det lagrede volum
plasseres øverst i magasinene og gikk tapt ved
første overløp, senest ved neste vårflom.
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5 regler for utveksling av 
tilfeldig kraft (forts.): 

Disse regler ga ikke grunnlag for optimal 
utnyttelse av overskuddskraften i systemet. 



Driftsfilosofi.
• Leveringssikkerheten styrte ønskene om kjøp 

og salg, Ikke pris. Stort dødbånd.

F.eks. nei til kjøp til 10 øre/kWh, nei til salg til

15 øre/kWh.

• Utlån av kraft.
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Nye tanker om kraftutvekslingen
• 60-tallet: EFI-komité for utredning av 

økonomisk drift av vannkraftverk. 

• Komitéens anbefalinger var å drive vårt 
kraftsystem etter vannverdiprinsippet, og på 
denne måten bestemme en økonomisk riktig 
vannkraftproduksjon.

• Utfordring: Nødvendig å kvantifisere 
kostnadene/ulempene ved ikke levert kraft.
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Hva er vannverdiprinsippet?
Ved å lagre den neste kWh som står for tur til 
å bli produsert kan den i fremtiden komme til 
nytte på ulike vis som eksempelvis:

• Den kan være med å redusere en rasjonering.
Medfører enighet om kostnadene for 
rasjonering. (I Sverige hadde dette liten 
sannsynlighet.)

• Den kan bli eksportert til ulike priser.

• Den kan gå til spille ved overløp.

Forventningsverdien av alle disse mulige 
nytteverdier er vannverdien. 15



To NVE generaldirektører:

I 1968 ble Vidkun Hveding ny general-
direktør i NVE, som derved ble den 
andre NTH professor i denne stillingen. 

Han var som tidligere generaldirektør 
Fredrik Vogt (1947-60) av samme 
støpning, og ville gjerne, i god 
ingeniørtradisjon, gjøre sine egne 
beregninger.
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Hvedings engasjement
• Han var spesielt opptatt av statens siste 

store utbygginger, Eidfjord og Ulla Førre

• Han fikk i den forbindelse utviklet et 
simuleringsprogram til «eget bruk».

• Et slikt simuleringsprogram trenger en 
driftsfilosofi, og til det ble vannverdi-
prinsippet benyttet
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Hvedings engasjement 
(forts.)

• Hvedings bruk av simuleringsmodeller førte 
til at han engasjerte seg i at vannverdi-
prinsippet også måtte legges til grunn for 
Samkjøringens kraftutveksling isteden for 
det fastprissystem som fortsatt ble 
benyttet.

• Han møtte imidlertid sterk motstand fra 
Samkjøringen.
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NVEs ultimatum
Med et brev stilet styreformannen i Sam-
kjøringen, Magne Nordnes, erklærte Hveding 
at Statkraftverkene fra 1. juli 1971 ville 
foreta all kraftutveksling for sin del etter 
gjeldende vannverdi.

Statkraftverkenes dominerende stilling i norsk 
kraftforsyning, og med monopol for kraftut-
vekslingen med Sverige, tvang Samkjøringen til 
å være med på dette, og å opprette en børs 
for utveksling av tilfeldig kraft
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Nytt markedssystem
• Kraftbørs for tilfeldigkraft ble etablert. Bare 

produsenter og forbrukere med full reserve 
fikk adgang.

• Kraftselskapene nølte med å forlate leverings-
sikkerhet som kriterium for handel med kraft, 
og magasindisponeringen fortsatte omtrent som 
før.

• Utnyttelsen av tilfeldigkraft ble bedre.
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Nytt markedssystem (forts.)
• Samkjøringen: 

Som før: Prisen på tilfeldig kraft skal ikke 
underminere prisen på faste kontrakter.

• Kraftselskaper måtte derfor dokumentere 
at deres egenproduksjon ikke var lavere 
enn deres fast netto kraftsalg. 
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Kraftsituasjonen omkring 1990
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I årene frem mot 1990 var det relativt gode 
vannår. Sammen med et godt (over-) utbygget 
produksjonssystem medførte det at prisene på 
tilfeldigkraftbørsen ble lave:



Statkraftverkene med stor 
fortjeneste (forts.)
Statkraftverkene, som hadde monopol på 
kraftutvekslingen med utlandet, kunne kjøpe 
billig kraft på kraftbørsen, og selge den med 
god fortjeneste til Sverige og Danmark. 
Dette medførte forbitrelse hos de øvrige 
kraftprodusenter. 
Det ble derfor etter hvert etablert en ordning 
hvor overskuddet fra krafteksporten ble 
fordelt mellom produsentene
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• Den kraftbørsen som Samkjøringen 
etablerte gjaldt bare kraftprodusentene. 
Kraftselskapene hadde fortsatt monopol på 
salg innenfor sine konsesjonsområder. 

• De behandlet sine kunder med stor 
arroganse, med ulike tariffer til ulike 
kundegrupper. 

• I Trondheim måtte f.eks. NTH betale en 
høyere kWh-pris levert 10 kV enn 
husholdninger som fikk levert på 220 V.

• Egentlig ikke så store forandringer fra før 
1971. Noe bedre utnyttelse av tilfeldig-
kraften 24



Krafthandel med utlandet 
frem mot etableringen av 
NordPool i 1996.

• Allerede i 1920-årne var krafthandel med 
utlandet et tema som ble seriøst diskutert. 

• 1921: Nordisk kraftoverføringskomité. 
Forslag om kraftoverføring fra Norge til 
Danmark i to alternativer
Norge-Sverige –Danmark
Norge-Danmark 
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Forslag om krafthandel 
med Danmark

• NB: Et alternativ med likestrøm-
kabler under Skagerrak. 

• Roterende omformere. 
16 likestrømgeneratorer skulle 
kobles i serie for å oppnå 
overføringsspenningen på 110 kV DC.
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Forslag fra 1922



1925: Handel med Danmark 
droppes
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• Usikkerhet om teknologi.
• Fallende kullpriser i Danmark.
• Men også skepsis fra norsk side:



Norsk skepsis:

• Ikke eksport før alle innenlands behov er 
dekket

• Krafteksport kan skape avhengighet mellom 
eksport- og importlandet. 
Forholdet til transittlandet kan også skape 
vanskeligheter.

• Krafteksporten skaper virksomhet av 
forskjellig art i importlandet, som kan føre til 
konkurranse med eksportlandet.
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Fornyet interesse for 
utenlandsk kraftsamarbeid

Fornyet interesse for utenlandshandel først 
etter 2. verdenskrig
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Nea-avtalen:

Utgangspunktet var at Stockholm manglet 
kraft og Trondheim manglet finansiering av 
utbyggingen av Nea kraftverk (nær grensen 
mot Sverige). 

Avtalen ble at Stockholm var med og finansiere 
utbyggingen av Nea kraftverk mot tilbake-
betaling i form av langsiktige kraftleveranser, 
en gjennomsnittlig årseksport på 330 GWh 
over 15 år.  
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Nea-avtalen (forts.):
Det var mye strid om denne avtalen. Motstanden 
var først og fremst begrunnet i Norges gamle 
argumenter fra 20-årene. 

Flertallet i NVEs hovedstyre gikk, med 
generaldirektør Vogt i spissen, imot avtalen, men 
Stortinget godkjente den i 1955, riktignok mot 
en samlet borgerlig opposisjon. 

Et viktig punkt som Stortinget fikk inn i avtalen, 
og som hadde videre konsekvenser, var at all 
krafteksport skulle være en statlig oppgave og 
gå gjennom Statkraftverkene. 
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Nea kraftverk:

I 1960 stod Nea kraftverk og forbindelsen 
til Järpstrømmen i Sverige ferdig.
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Et interessant poeng er 
at det første året for-
bindelsen var i drift var 
et tørrår i Trøndelag, og 
forbindelsen ble 
benyttet til import av 
kraft til Trøndelag. 
Dette stilnet noe av 
kritikken mot avtalen.

To elektroingeniører og to stats-
ministre åpner kraftverket



Flere Sverigeforbindelser

Videre, i årene som fulgte, kom i rask 
rekkefølge tilsvarende avtaler i 
forbindelse med utbyggingene i Nord 
Trøndelag av Tunnsjødal og Linnvasselv. 

En kraftig 400 kV forbindelse mellom 
Hasle i Østfold og Borgvik i Sverige ble 
satt i drift i 1963. Til denne var det ikke 
knytte noen avtale om faste kraftlever-
anser.
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Nordel

I 1963 ble foreningen Nordel stiftet som 
et rådgivende organ for kraftselskapene i 
Norden. 

Kom i stand på samme uformelle måte som 
Felleskontoret på 20-tallet

De utarbeidet regler for tekniske 
spørsmål som bl.a. momentan reserve og 
håndtering av frekvensavvik. De gav også 
anbefalinger om kraftutveksling og 
prissetning, som var av betydning for 
bilaterale forhandlinger. 34



Gevinster ved samkjøring i 
Norden

35

Lev.
sikkerhet

Tilfeldig kraft Topp

effekt

Mom.

reserv.
Salg Kjøp

Norge Stor Stor Ingen Ingen Ingen

Sverige Liten Stor Stor Liten Stor

Danmark Ingen Liten Stor Stor Stor

• Energimessige ulikheter, varme, vann, hydrologi
• Toppeffekt
• Regulereffekt/hurtig reserve.



Kraftutvekslingen med Sverige

• Utvekslingen med Sverige før 1971:
Norske beslutninger ut fra leveringssikkerhets-
betraktninger og svensk marginalpris. 

• Etter 1971: 
Norsk børsverdi og avregningen etter 
midtprisprinsippet
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Statkraftverkene beregnet vannverdiene 
for Norge. Dette la grunnlaget for norsk 
børspris. 

Skulle muligheten for kraftimport tas med i 
beregningene av norsk vannverdi?

Det ville ha stor innflytelse siden 
kostnadene for rasjonering ellers ville ha en 
dominerende innflytelse på resultatet.
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Svensk syn: 
Norge snyltet på Sverige ved at
import av svensk varmekraft reduserte/ 
eliminerte behovet for å bygge ut norsk 
tørrårsreserve.

Forhandlinger → Sperrekraftavtalen:

Norge kunne få levert inntil 550 MW utenom 
«sperretiden» dvs. svensk topplasttid.

47 kr/kW år pluss svenske marginalkostnader
38

Sperrekraftavtalen 
Norge- Sverige:

.



Norsk beskjedenhet
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Lev.
sikkerhet

Tilfeldig kraft Topp

effekt

Mom.

reserv.
Salg Kjøp

Norge Stor Stor Ingen Ingen Ingen

Sverige Liten Stor Stor Liten Stor

• Norske forhandlere var noe unnfallende 
og godtok svenske krav uten å fremme krav om 
betaling for svenske gevinster av samarbeidet. 



• Sperrekraftavtalen kom i meget liten 
grad til anvendelse, og var derfor en 
utgift til liten nytte for Norge. Avtalen 
ble sagt opp i 1984.
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Uno Lamm og ASEA:
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Store fremskritt siden 1922 innen 
likeretter/vekselretter teknikken

ASEA, Uno Lamm og kvikksølvdamplikeretteren. 
Prosjektstart på 30-tallet. Tålmodighet bar 
frukter:
1954: Gotlandsoverføringen 20 MW
1965: Konti-Scan 250 MW

verdensledende

Dermed var

Uno Lamm



Videreutvikling av 
omformerteknikken

ASEA fulgte opp utviklingen. 
1970: Den første halvlederbaserte AC/DC 
omformer lansert (tyristorer). Den var langt 
mere driftssikker enn kvikksølvdamplikeretteren.
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Jyllandforbindelsen

Tyristoromformeren muliggjorde at Norge fikk 
sin første forbindelse til Danmark (Jylland) i 
1976 på 250 MW. (500 MW fra 1977). 

Den kom i stand tross stor motstand fra svensk 
side i Nordel, som så sin nøkkelposisjon i 
Norden truet. 

Sverige hadde da forbindelser til alle de andre 
nordiske land som på sin side bare hadde 
forbindelser til Sverige og ikke til de øvrige 
nordiske land. 
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• Norge eksporterer 270 MW i 6 dagtimer med 
tilbakelevering av samme energimengde innenfor 
samme driftsdøgn. (Toppeffektleveranse)

• Energiutveksling styres av tilsigsforholdene i 
norske kraftverk. Avregning til en pris knyttet opp 
mot marginal dansk brenselspris. (+/- 10%)

• Reserveeffekt/regulereffekt. Levering av meget 
hurtig regulering av kraftsystemet på Jylland. 
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Samkjøringsgevinstene 
Norge - Danmark
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Danmark har ved denne forbindelsen unngått 
betydelige investeringer i varmekraft, og 
Norge sparte utbygging av et varmekraft-
verk på Slagentangen, som var et alternativ 
til Danmarkforbindelsen. 

Utbyggingsgevinster:
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Norske driftsresultater i 
perioden 1975-91: 

I tillegg til dekning av underskudd i tørrår 
fikk Norge avsetning for tilfeldig kraft.

Eksport Import

TWh Mill. kr øre/kWh TWh Mill. kr øre/kwh

Danmark 34 3300 9,4 2,5 300 12

Sverige 68 4500 6,6 15 1500 10



Stortingets holdning (fremdeles):
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Ikke eksport av elektrisk energi på lange 
kontrakter.
Etter stor tvil, to unntak pga. av store overskudd 
etter gode vannår i Norge på begynnelsen av 
1990 tallet:

• En avtale med Danmark om salg av 1 TWh/år 
i perioden 1993-96.

• En avtale med Sverige om salg av 5 TWh i 
en 5 års perioden fra 1992.



Prosessen frem mot 
energiloven i 1990.

• «Energilovutvalget» 1980-85: 20 vertikaldelte 
kraftselskap med leveringsplikt og monopol.

• Fremmet av Bruntlandregjeringen i 1989.

(Tross tvil fra regjeringssjefen.) 

• AP regjeringens taper valget i 1989, og Jan P. 
Syse blir ny statsminister i en H, Sp, Kr.F. 
regjering. Eivind Reiten, Sp, blir Olje og 
energiminister.

• Syseregjeringen trekker Bruntland-
regjeringens forslag til energilov.
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Sammen med økonomene i OED, med dep.råd, 
Tormod Hermanssen samt professor Einar 
Hope, satte Reiten i gang å utforme et 
lovforslag som skulle legge grunnlaget for et 
fritt marked for salg og kjøp av kraft.

49Einar Hope           Eivind Reiten    Tormod Hermansen

http://www.ormen-lange.no/lol/site/main/ingen?PHPSESSID=ff8e1b182c20bd45f8141cd8c50b1c19


Reitens rolle:

50

Eivind Reiten var det eneste menneske som 
hadde alle de egenskaper som skulle til for 
å gjennomføre prosessen med å få vedtatt 
en slik lov.

• Han var økonom og han kjente Finansdeparte-
mentet fra en fortid som statssekretær.

• Han hadde erfaring i å være i opposisjon til 
det rådende system. Som Hydro-direktør 
hadde han tidligere utfordret systemet ved å 
selge kraft som var frigjort etter industri-
nedlegginger på Rjukan



Reitens rolle (forts.):
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Men aller viktigst: 
Reiten var senterpartist.
Han var derfor i stand til å bearbeide et 
skeptisk Senterparti innenfra…. 
Ingen høyrestatsråd hadde fått med 
Senterpartiet på dette.

Det nye lovforslaget blir vedtatt av 
Stortinget 29. juni 1990



1990:
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Etter brudd med Senterpartiet går Syse-
regjeringen av høsten 1990.
Den nye AP regjeringen valgte ikke å ta 
omkamp om energiloven, som Gro egentlig 
hadde sympati for. 
Den kunne da skilte med et samlet Storting 
bak seg.
Loven trådde i kraft fra 1/1 1991.
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• Også forbrukerne får adgang til kraftbørsen 
(Statnett marked), direkte eller gjennom 
kraftleverandører eller kraftmeglere, som 
forbrukerne kan velge fritt. 

• Kraftselskapenes oppdekningsplikt og monopol 
på levering i sine konsesjonsområder 
opphørte. Derfor ikke lengre garantert 
avsetning for kraftselskapene

• Salg av kraft og overføring av kraft ble 
definert som to ulike tjenester.

Hovedpunktene i energiloven
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1. Den gamle målsetning om leveringssikkerhet 
gjelder ikke lenger. Ansvaret for leverings-
sikkerheten overlatt til prismekanismen i 
markedet. (Rasjonering på pungen.)

2. Fra selvkost til børspris.
Kraftbørsens prinsipp medførte at all kraft 
som omsettes på børsen prises etter dyreste 
enhet i drift.

3. Betydelige økonomisk overskudd for prod-
sentene i et marked i balanse. Grunnrenten
av vår vannkraft, som før tilfalt forbrukerne
i form av billig kraft, tilfaller nå kraftprodu-
sentene.

Konsekvenser av energiloven
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4. Ikke lengre noe skille mellom fastkraft og
tilfeldig kraft (kraft er kraft).

5. Omsetningen på den nye børsen vesentlig
større enn på den gamle.

6  Produsentenes eneste mål ble bunnlinjen.
7. At kraftverker genererer overskudd.

medfører i sin tur at kraftverkene får en
markedsverdi.

8. Etter hvert interesse for å kjøpe kraftverk, 
både fra innenlandske og utenlandske
aktører, og vår konsesjonslovgivning ble satt
under press. 

Konsekvenser av energiloven 
(forts.).
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1. Eivind Reiten i Stortingsdebatten om    
energiloven 11. juni 1990:
”Jeg ser til min forundring at Arbeider-
partiets fraksjon med tilslutning fra  
representanten fra Sosialistisk 
Venstreparti knytter den fremlagte 
lovproposisjonen til privatisering av 
kraftproduksjon. 
Jeg kan med min beste vilje ikke se det 
minste grunnlag for en slik slutning. ”

At dette siste poeng ble bevist undertrykt, 
kommer frem av to sitater.



2. Sitat fra: «Marked konkurranse og  politikk»
av Einar Hope.
Festskrift til Egil Bakke
Fagbokforlaget 1995:
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”Privatisering ble bevisst ikke tatt opp 
i forbindelse med forarbeidene til 
energiloven eller i debatten om den, 
idet man anså at det ville legge hele 
saken død fra et politisk synspunkt.”



Finn Lied:
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«Gal lov
i galt land
på galt tidspunkt!»

Han hadde definitivt ikke rett i det siste. 
Gode vannår, og et rikelig utbygd kraft-
system medførte at prisene sank og hindret 
at loven kom i miskreditt fra starten av. 
Noe som kunne ha torpedert loven.



Kraftmeglere/selgere.
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• Småbrukere har i realiteten ikke adgang til 
kraftbørsen (krever dyrt medlemskap).

• De kunne velge å kjøpe fra ulike kraftselskap.
• Så dukket det opp kraftselgere som handler 

kraft fra børsen og videreselger til 
sluttbruk.

• I dag er det 123 slike selskaper, hvor 
konkurransen mellom dem består i å lansere 
de mest fristende (kortvarige) lokketilbud.



Kraftmeglere/selgere (forts.).
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• Den egentlige reelle konkurransen foregår på 
kraftbørsen.

• Spesielt når det gjelder spot-kontrakter, som 
er mest utbredt i Norge, er det en ren 
formidling av børsens priser Til det trenger 
man ikke 123 selskaper

• I de siste dagene har det i media fremkommet 
sterk kritikk av flere av disse selskapene for 
uklare/hemmelige vilkår og endringer uten 
varsling.



Kraftmeglere (forts.).
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• Spesielt store brukere vil gjerne sikre seg 
med lengre kontrakter.

• Da kan det være et behov for et antall ulike 
salgsselskap med ekspertise på slik handel,

• Kostnadene med slik ekspertise bør ikke 
belastes de enkle spotkjøp, som ikke 
trenger den.

• Kraftselgere som ikke har egen kraft kan 
inngå bilaterale langsiktige avtaler med 
kraftprodusenter.

• For å oppnå en mere fleksibel handel ble 
det etablert et marked for handel med 
fremtidskontrakter.



Tradere.
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• På marked for handel med fremtids-
kontrakter dukket det opp aktører, tradere, 
som bare handler kraft i fremtiden uten 
tanke på sluttbruk,

• Børsen har i dag et forventet markedspris på 
et gitt tidspunkt i fremtiden.

• En trader kan i dag kjøpe et antall MWh
for tilbakesalg på dette fremtidstidspunkt.

• Er prisen da høyere enn den forventede prisen 
man hadde i utgangspunktet, har han tjent 
penger.

• Dette åpnet for ren spekulasjon, som i hvert 
fall har skapt to milliardærer



Opprettelsen av Nord Pool i 1996
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Norge og Sverige dannet verdens første inter-
nasjonale kraftbørs, Nord Pool.
Stortinget ga NordPool konsesjon på kortsiktig 
kraftsalg. De hadde ikke fått med seg energi-
lovens konsekvens at kraft var kraft. 
Det ble således fritt frem å eksportere på faste 
kontrakter (som de kort tid i forveien var meget 
skeptisk til). 
Derved var to gamle prinsipper brutt:
• Definert leveringssikkerhet. Opphørte med 

energiloven.
• Ikke eksport på faste kontrakter.



Magasindisponering.
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Tilgangen på utenlandske markeder hadde 
innvirkning på magasindisponeringen i Norge. 
Som ved alt annet lagerhold vil stor lager-
beholdning presse prisene ned.
Kraftprodusentene hadde derfor et insentiv 
til å holde magasinene lave. Dette går ut over 
leveringssikkerheten, som ingen lengre hadde 
ansvar for. 
To eksempler viser dette:



2003:
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Vanskelig kraftsituasjon med høye priser hele 
høsten. Men allikevel krafteksport til Sverige 
helt frem til desember. 
Svenske forbrukere hadde overveiende faste 
priser og blir derfor prioritert foran norske, 
som i stor grad hadde spot-kontrakter.
Olje- og energiminister Einar Stensnæs 
oppfordrer vanskeligstilte til å gå på sosial-
kontoret for å få dekket strømregningen.



2006:
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Uke 34 (medio august): 
• Samlet norsk magasinbeholdning ca. 20 TWh 

under median.
• Allikevel netto eksport fra Norge på rundt 

1000 MW i hele august uten hensyn til vår 
leveringssikkerhet
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Det er ikke slik et magasin skal se ut 
etter fyllingssesongen.
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Konsekvensen av NordPools kraftmarked gir 
nødvendigvis slik magasindisponering. 
Kan bare hindres ved at produsentene holder 
tilbake kraft. Det vil medføre en høyere 
kraftpris i Norge (og det vil vi kanskje ikke?)

Ettersom flere utenlandsforbindelser kom i 
drift, NorNed i 2008 og Skagerak 4 i 2014, 
ble forbindelsen til utenlandsk varmekraft så 
sterk at forsyningssikkerheten i Norge ikke 
lenger er noe stort problem. (Enn så lenge?)

Magasindisponering



Spesielle produkter i 
markedet:
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• El-sertifikater
• Oprinnelsesgarantier

Tilsynelatende like ordninger, men 
stor prinsipiell forskjell.



Hvorfor elsertifikater?
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Energiloven bremset de norske kraftsel-
skapene insentiver til utbygging av ny kraft.

Mere utbygging → lavere kraftpriser.

Aktuelle utbyggere hadde store porteføljer 
av «gammel» kraft.



El-sertifikater
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En planøkonomisk ordning for å overstyre 
markedet, og sikre utbygging av 28,4 TWh 
ny kraft i Norge og Sverige innen 2020, ved 
denne ufullkommenhet i markedet
• Et el-sertifikat utstedes til en utbygger 

av 1 MWh ny fornybar kraft.
• Sertifikatene blir solgt på et eget 

marked.
• For å sikre en etterspørsel tilsvarende 

28.4 TWh, pålegges alle kraftselgere å 
kjøpe et antall el-sertifikater som 
tilsvarer en gitt prosentdel av sitt salg.



El-sertifikater(forts.)
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• Denne prosentdel bestemmes ut fra 
myndighetenes ønske om den totale 
mengden som skal bygges ut. Den var i 
2018 15,3 %, og skal frembringe 28,4 
TWh fornybar kraft innen utgangen av 
2020. 



Oprinnelsesgarantier (OPG)
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• OPG er innført av EU og gitt sin tilslutning av 
Norge.

• Sluttbrukere av elektrisk kraft kan kjøpe 
OPG fra produsenter av fornybar energi.

• OPG adskiller seg vesentlig fra el-
sertifikater både ved at ordningen er frivillig 
og at OPG ikke er knyttet til utbygging av ny 
kraft eller noen andre forpliktelser hos 
selgeren.

• Det er ingen fysisk levering av kraft 
forbundet med OPG. 



OPG (forts.)
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• I motsetning til salg av et el-sertifikat 
medfører salg av en OPG intet krav til 
selger om energitiltak. Salgssummen kan 
fritt benyttes av selger, f.eks. til 
lederbonuser.

• Salgsargumentet for OPG er at kjøperen 
skal få en oppfatning om at hans energi 
kommer fra en fornybar kilde. 
Dette er et sterkt villedende argument 
siden en OPG ikke endrer på produksjon 
eller kraftflyt av en eneste kWh.



OPG (forts.)
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• Inngåtte forpliktelser av OPG fra norsk 
vannkraft er i det vesentlige overfor 
utenlandske forbrukere. 

• I 2012 var det inngått avtaler om OPG til 
utlandet på ca. 80 % av norsk vannkraft-
produksjon.

• NVEs varedeklarasjon sier derfor at vårt 
forbruk har en fornybarandel på kun 20 %, og 
at 80 % er forurensende skitten utenlandsk 
kraft. 
80% er for øvrig langt over det norske 
utenlandsforbindelser kan importere.



Konsekvenser av OPG
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OPG slående lik middelalderens ordning hvor 
katolikker kjøpte avlatsbrev for å bøte på 
sine synder og dårlige samvittighet. 

Hverken avlatsbrev eller OPG forandrer på 
den bedrøvelige virkelighet.



Konsekvenser av OPG (forts.)
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I en rapport fra analyseselskapet Greenfact for 
perioden mellom oktober 2016 og oktober 2017, 
fremgår at den typiske kraftprodusenten gjerne 
selger en garanti for ca. 0,3 øre/kWh, mens 
forbrukeren betaler ca. 2 øre/kWh for den 
samme garantien. 

Altså en ordning som først og fremst 
finansierer de mellomliggende ledd, kraft-
selgeren og byråkratiet rundt ordningen og ikke 
kraftprodusentene som har frembrakt den 
fornybare kraften.



Energilovens utfordringer
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Energiloven har medførte flere utfordringer:

• Ingen hadde lengre noe ansvar for lever-
ingssikkerheten.

• Konsesjonslovgivning og nasjonalt eierskap 
til våre vannkraftverk ble satt under press.

• Meglere og tradere som kompliserer og 
påfører systemet ekstra kostnader 



Oppsummering. 
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• Vi har fått et internasjonalt kraftsystem 
hvor ressursene spiller sammen på en god 
måte.

• Det er nå etablert så mange utenlands-
forbindelser at leveringssikkerheten ikke 
lengre synes å være et problem

• Stoltenberg II regjeringens grep med 
konsolideringsmodellen løste utfordringen 
med nasjonalt eierskap til våre store
vannkraftverk, men ikke til småkraft og 
vindkraft.



Oppsummering (forts.). 
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Kundens stilling ved kraftkjøp har gått fra den 
ene veigrøft til den andre:

Fra arrogante monopoler (jevnfør Trondheim 
e-verk og NTH)

Til et system med overetablering av 
kraftmeglere viss innbyrdes konkurranse 
består i lokketilbud og uforståelige fakturaer.
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Takk for oppmerksomheten.


