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Norske Skog har siden 1962 utviklet seg til å bli en av verdens største produsenter av 

papir for aviser og magasiner med fabrikker i Norge, Frankrike, Østerrike, Australia, og til 

nå på New Zealand. I senere tid har satsingsområdene endret seg i tråd med skiftende 

etterspørsel og endrede rammebetingelser for produksjon. I 2021 ble det besluttet å 

konvertere deler av papirfabrikken i Golbey, Frankrike fra papirproduksjon til produksjon 

av pappembalasje. Valget om å konvertere ble  gjort på bakgrunn av blant annet endrede 

etterspørselsmønstre. Årsakene til at konvertering skjedde i Frankrike var god 

tilrettelegging fra franske myndigheter for investeringer i landets industri og sikring av 

gode energikontrakter. 

Tidligere i år ble det på den annen side også besluttet å legge ned papirfabrikken i 

Kawerau, New Zealand. Denne beslutningen ble gjort på bakgrunn av synkende 

etterspørsel etter avispapir, høye elektrisitetspriser, og konkurranse fra kinesiske 

produsenter1. LIkevel er det kraftprisene som utløste nedleggelsen, framfor f.eks 

omstilling, da krafttilgangen for industri på New Zealand har endret seg vesentlig i de siste 

årene.  

Norske Skog har hatt en langsiktig engasjement i New Zealand og kjenner landet godt. 

Den nå vedtatt nedlagte fabrikken i Kawerau, kalt Tasman Mill stengte i juni 2021. Fra 

 
1 https://www.nzherald.co.nz/business/the-last-days-of-the-norske-skog-tasman-
mill/XD2EQJGH5DWI74DOPVEJ3WSUWI/ 

https://www.nzherald.co.nz/business/the-last-days-of-the-norske-skog-tasman-mill/XD2EQJGH5DWI74DOPVEJ3WSUWI/
https://www.nzherald.co.nz/business/the-last-days-of-the-norske-skog-tasman-mill/XD2EQJGH5DWI74DOPVEJ3WSUWI/
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1955 til  2021, dvs gjennom 66 år, produserte den omlag 15 millioner tonn avis- og 

magasinpapir. Siste året hadde fabrikken 160 ansatte. 

Norske Skog vil fortsette å produsere trepellets i sin fabrikk «Nature’s Flame» i Taupo, 

som har en årlig produksjonskapasitet på 85 000 tonn, også etter at Kawerau opphørete. 

Dette henger naturlig nok sammen, fordi når strømprisene blir høyere så sliter 

kraftforedlende industri, mens det lønner seg mer å produsere trepellets som da er 

alternativ fyring i husholdningene idet strømprisene stiger. 

 

Energipriser på NZ 

 

Bakgrunnen for at fabrikken ble besluttet nedlagt er at de siste årene, dvs fra 2017 har 

New Zealand slitt med store prisvariasjoner, samt økning i energiprisene (fig. 1).  

Figur 1: Månedlig prisvariasjon fra 1. Januar 2015 til 15. August 2021 for New Zealand. 

Prisvariasjonen er fra 50 NZD til 300 NZD pr MWh tilsvarende variasjon mellom 30 og 

180 øre per kWh i spotmarkedet. 
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Denne utviklingen i energiprisene har ført til dyrere energikontrakter for bedrifter i en 

rekke sektorer. Når nye energikontrakter skal fremforhandles har flere bedrifter erfart 

økninger i pris på opptil 70% og mer. Dvs at ved utløp av kontraktene så må nye 

framforhandles til mindre gunstige betingelser enn tidligere. Mange strømleverandører 

sliter allerede med kapasitet og er tilbakeholdne med å knytte til seg nye kunder på grunn 

av den usikre prissituasjonen. I praksis ser vi nå en situasjon der de ikke lenger leveres 

industrikontrakter fra noen aktør i NZ. Det tidligere systemet med den statlige 

leverandøren og strømprodusenten Mercury ble omorganisert i 1998. Fra da ble 

kraftsystemet liberalisert og Mercury solgte kraftproduksjonen sin til Mighty Riverpower 

som  var en statlig organisasjon. Denne ble igjen privatisert i 2011 noe som ytterligere 

økte markedsstyringen.  

Ved ny etablering eller utløp av gamle kontrakter nå, må derfor utbygger ofte sikre seg 

egen kraft gjennom direkte kontakt med private aktører til markedspris slik den er 

reflektert i kraftbørsen. Dette gir høye og uforutsigbare priser med store variasjoner, og i 

verste fall lav effektsikkerhet.  Alternativet er å bygge egen kraftforsyning basert på 

fornybare kilder, noe som utenom vannkraft gir samme utfordring med effektsikkerhet 

som dagens nett.  

En slik utvikling er bekymringsverdig av flere grunner. Særlig utsatt er landets industri, og 

da særlig kraftintensiv industri slik som aluminium, stål, og treforedling. For disse 

industriene kan strømkostnader stå for opptil 50% av produksjonskostnadene. 

Produksjonens lønnsomhet er derfor svært avhengig av jevn og forutsigbar tilgang til kraft 

til en rimelig pris. Dette gjør kraftintensiv industri særlig følsom overfor endringer i 

strømprisene. 

I dette henseendet er det ikke bare de økte kostnadene i seg selv som skaper problemer 

for industrien, men også usikkerheten disse fluktueringene fører til. For industriforetak slik 

som Norske Skogs treforedling er forutsigbarhet i innsatsfaktorene en viktig forutsetning 

for lønnsom drift. Vi snakker om foretak som krever store investeringer i eiendom, 
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maskiner og råmateriale for at videreforedlingen skal muliggjøres. Store mengder kapital, 

arbeidskraft, og innsatsfaktorer skal mobiliseres og organiseres, og for at dette skal 

fungere er man avhengig av nøye planlegging av driften over et lengre tidsperspektiv, 

noe som problematiseres ved eventuell usikkerhet knyttet til én eller flere av 

innsatsfaktorene. Dette er store investeringer som også krever forutsigbare forutsetninger 

for å skaffe avkastning. Uten dette blir det mindre attraktivt å investere og/eller fortsette 

drift i fremtiden.  

Energipris og konsekvens på fabrikknivå 

La oss tenke oss at papirfabrikken i Kawerau, også kjent som Tasman Mill, brukte i 

gjennomsnitt 400 GWh med strøm i året. Dersom strømprisene stiger med 50 NZD (ca. 

309 NOK) per MWh, ville dette utgjøre en ekstrakostnad for fabrikken på mellom 124 og 

154 millioner kroner. For en fabrikk med årlig omsetning f.eks. på 600 og 700 millioner 

kroner vil en slik økning i strømprisen påføre fabrikken en katastrofal ekstrakostnad 

tilsvarende 20-25 % av omsetningen. Driftsmarginen i industrien ligger normalt på mellom 

10 og 15 prosent.  

Tabell 1: Tenkt eksempel på hvordan energiprisen påvirker kostnadene i en fabrikk med 

500 mill. i omsetning og bruk av 400 GWh årlig. Gjennomsnittlig spotpris for 2016 og 2019 

brukt som eksempel (Electricity Authority). Disse årene er brukt ettersom 2016 var siste 

år med relativt jevne energipriser, og 2019 var siste år før Covid-19.  
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Hvordan oppstod det?  

Energipriser varierer i forhold til landets strømforsyning. Store svingninger i 

kraftproduksjonen vil ha direkte konsekvenser for prisene i spotmarkedet, ved større 

variasjon både på daglig og månedlig basis og høyere gjennomsnittlige strømpriser. 

Fordi New Zealand ikke har noen særskilt politikk for industrikontrakter via statlige 

ordninger eller organer vil dette påvirke prisene for industrien direkte når de forhandler 

frem nye energikontrakter i det endrede kraftregimet. 

Utviklingen vi observerer med stigende energipriser i New Zealand har flere samvirkende 

årsaker. Landet har de siste årene gjennomgått flere tørkeperioder. I løpet av 

sommersesongene i 2019 og 2020 har store deler av New Zealand vært preget av 

særdeles omfattende tørke i deler av året. Denne trenden har fortsatt i 2021 noe som 

skaper sesongproblemer for landets vannkraftproduksjon2.  

Tabell 2. Oversikt over krafttilgangen i de ulike strømkildene i NZ i  2020. 

 

 
2 NZ's weird summer: Drought in the north, drenched in the south - NZ Herald 

https://www.nzherald.co.nz/nz/nzs-weird-summer-drought-in-the-north-drenched-in-the-south/SRPPBYOYEOPENHD4DNBU7GYL44/
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I 2020 stod landets om lag 100 vannkraftverk for 23 991 GWh med strøm, noe som 

utgjorde ca. 56% av landets strømforsyning. Vannkraft har i lang tid vært ryggraden i New 

Zealands kraftproduksjon. Dette er ikke som i Norge regulerbar vannkraft, men i stor grad 

elvekraftverk med lavere grad av regulerbarhet. Landet har noen vannmagasiner, men 

de fleste er små  og det er til enhver tid en lagringskapasitet på omlag 10 % av årlig 

forbruk dvs omlag 4000 GWh3 av et forbruk på drøye 40 000 GWh. NZ er derfor sårbare 

for tørkeperioder ettersom størstedelen av landet er avhengig av løpende vannføring, og 

tørke er noe som har kommet og gått i New Zealand gjennom historien. Når verden nå, 

ifølge klimaforskere, går inn i en tid preget av mer ekstremvær som flom og tørke, 

understreker dette viktigheten av å sikre stabil strømforsyning i fremtiden og ikke minst 

verdien av regulerbar vannkraft slik som Norge har.  

Sårbarheten New Zealands kraftsystem viser overfor vær- og klimaforhold demonstrerer 

viktigheten av å sikre landets grunnlast, også kalt «baseload power». På New Zealand 

har grunnlast historisk sett blitt dekket av gass- og kullkraft, samt den regulerbare andelen 

vannkraft. Dette er energikilder som kan sikre jevn strømforsyning uavhengig av 

værforhold. Kull har siden 2006 blitt gradvis faset ut til fordel for fornybare energikilder 

som vindkraft og solkraft. I 2020 stod fornybare energikilder for om lag 80% av landets 

strømforsyning. Men nedbøren har variert mer og da har behovet for balansekraft økt. 

Balansekraften har da vært for lav, noe som har gitt stor prisvariasjon og økende priser.  

Da kullkraftdelen av kraftverket Huntly sør for Auckland ble nedlagt i 2018 mistet 

markedet nesten 500 MW i balansekraft.4 I den forbindelse het det: 

In 2013 when hydro lake levels fell sharply and the Tekapo power stations were out of 

action for canal repairs, Huntly was producing 800MW of power. There were other hydro 

power shortages in 1992 when the government had to ask for voluntary power savings 

and again in 2001 and 2003. 

 
3 https://niwa.co.nz/sites/niwa.co.nz/files/import/attachments/hydropower.pdf 
4 Genesis to close last two coal-fired power units at Huntly | Stuff.co.nz 

https://niwa.co.nz/sites/niwa.co.nz/files/import/attachments/hydropower.pdf
https://www.stuff.co.nz/business/70875427/genesis-to-close-last-two-coal-fired-power-units-at-huntly
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Genesis Energy said the closure of the coal units at Huntly would mark the end of large 

scale coal-fired generation and associated carbon emissions, in New Zealand. 

"While it is sensible for Genesis to shut the station down it exposes electricity 

consumers to increased risk of shortages in a dry year. Electricity shortages hit the 

economy much harder than they do the generators –  geothermal generators, for 

instance, would substantially profit from the resulting high prices," independent energy 

consultant Bryan Leyland said. 

Shutting down the Huntly coal-fired plant was in line with keeping the country on the 

"edge of a shortage", Leyland said. 

"The basic problem is that you need long term planning to manage the risk of shortages 

in a dry year but the electricity market concentrates on short-term objectives – 

extracting the maximum amount of money from consumers," he said.  

Som sagt er det å fase ut kullkraft ikke negativt i seg selv, og er en pågående prosess 

som mange land er avhengig av dersom de ønsker å nå sine klimamål. Problemene 

oppstår når grunnlasten et land dekker gjennom nevnte kullkraft, ikke byttes ut med 

annen stabiliserende kraft. I 2020 ble det for eksempel nødvendig for New Zealand å 

importere 1,1 millioner tonn kull (største import siden 2006)5. Lav vannstand i landets 

vannmagasiner som følge av det tørre været gjorde det nødvendig å benytte seg av 

kullkraft slik at vannet kunne spares til vinteren. Dette illustrerer problemet knyttet til et 

kraftsystem basert på væravhengig energi, med for svak balansekraft og et nasjonalt 

energisystem som er svært liberalisert og mangler en samlende koordinerende kraft. 

Energikilder som sol og vind er det vi kan kalle væravhengige energikilder. Vindmøller og 

solcellekraftverk er ikke i stand til å generere elektrisitet med samme forutsigbarhet som 

fossile energikilder slik som kull ettersom de er avhengige av gunstige værforhold for å 

fungere. Dersom alle landets innbyggere gikk sammen om å kun etterspørre strøm når 

vinden blåser og solen skinner, hadde ikke dette ført til noen problemer. Dessverre krever 

 
5 https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-s-coal-imports-highest-in-14-years-
but-energy-minister-berates-acts-utterly-false-suggestion-why 

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-s-coal-imports-highest-in-14-years-but-energy-minister-berates-acts-utterly-false-suggestion-why
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-s-coal-imports-highest-in-14-years-but-energy-minister-berates-acts-utterly-false-suggestion-why
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et moderne samfunn jevn tilgang på strøm, også når det er overskyet, og industrien er 

helt avhengig av effektsikkerhet, og denne er blitt for lav og markedet er blitt ustabilt.  

 

Oppsummering 

Med de endrede prisforholdene i markedet blir det for krevende å med kontraktsfornyelse 

som kun er aktuelt til markedsmessige priser for de industrielle aktørene. Det hever da 

kostnadene på energi som i Norske Skogs tilfelle med anslagsvis 100 % eller mer ved 

nye kontrakter. Og innenfor disse risikerer man også at det ikke kan garanteres full 

effektsikkerhet.  

Det betyr også at eventuelle eksisterende kontrakter som industrien måtte ha vil ha en 

høy alternativ verdi ved salg av strømmen i markedet framfor å foredle den i varer. Da 

forsvinner mye av det industrielle rasjonelle i systemet.  Kort oppsummert er snittprisen 

for høy og leveransesikkerheten for lav, og skal man ha effektsikkerhet risikerer industrien 

voldsomme pristopper med opptil  1000 NZD per MWh i kortere perioder. 

Figur 2: Tørkeindikator fra 2015 og frem til i dag. SPI står for Standardized Precipitation 

Index6.  

 

 
6 https://niwa.co.nz/climate/information-and-resources/drought-monitor 

https://niwa.co.nz/climate/information-and-resources/drought-monitor
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Frankrike 

I motsetning til på New Zealand har Norske skog nylig vedtatt å investere i Frankrike. Her 

er industripolitikken og ikke minst energistrategien helt annerledes enn på New Zealand. 

Frankrikes strømforsyning sikres i dag i hovedsak av landets 56 atomreaktorer som til 

sammen står for ca. 70% av landets elektrisitetsproduksjon. Dette gir landet tilgang på 

billig og klimavennlig energi, og sikrer landets grunnlast. Alle franske kjernekraftverk eies 

og drives av landets største energiprodusent og leverandør Électricité de France (EDF). 

EDF er 85% statseid og konkurrerer med landets privateide energileverandører. EDF 

forsyner 70% av alle husholdninger i Frankrike med elektrisitet.  

85 % av elkraften i Frankrike består av kjernekraft, vann og gass og gir da stor 

leveransesikkerhet over tid. Dette gir gode muligheter for å skape en politikk som både 

treffer husholdninger og industri slik at det er rom for betydelig industrisatsing.  

Figur 3: Frankrikes energisammensetning 2020 (Kilde Statista) 
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Franske myndigheter har da også i lang tid ført en energipolitikk som har tatt sikte på å 

tilrettelegge for industri. Helt vesentlig er ARENH-ordningen som ble innført gjennom 

NOME-loven som ble vedtatt i 2010. Denne ordningen gir private aktører i 

energimarkedet tilgang på billig strøm fra EDFs kjernekraftverk til en fast lav pris på for 

tiden 42 €/MWh, noe som tilsvarer ca. 45 øre/kWh. En av hensiktene ved denne 

ordningen er å sikre konkurranse i det franske energimarkedet. Gjennom ARENH (Accès 

Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) får kommersielle forbrukere, slik som 

kraftintensiv industri, stabil tilgang til strøm til en fast pris. Selve innkjøpet skjer gjennom 

et konsortium kalt Exeltium7 som er etablert av rekke kraftforedlende industriselskaper for 

å samarbeide om framforhandling av energiavtaler - “The purpose of Exeltium is to provide 

indiustrial sites in France with stable and competitive elecricity price over the long run.” Sammen 

forskuddsbetaler de for langtids forsyning av kraft fra landets kraftprodusenter til en fast 

sum8. En stor del av denne kraften får de gjennom ARENH ordningen.  

Det totale volum i denne ordningen er 100 TWh, mens norsk kraftforedlende industri til 

sammenlikning bruker 42 TWh. Norske Skogs fabrikk i Frankrike får om lag halvparten 

av sitt strømbehov dekket av denne ordningen, noe som bidrar til å holde kostnader nede 

og muliggjør lønnsom drift.  

 

 

 

 

 

 

 
7 Home - Exeltium 
8 https://www.exeltium.com/project/?lang=en#enhance-visibility-electro-intensive-industry 

https://www.exeltium.com/?lang=en
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Figur 4: Oversikt over franske industrianlegg med Exeltium ordningen som omfatter 100 

TWh. Norske Skogs anlegg i Golbey rammet inn med gul ring. 

 

 

I tillegg har myndighetene en ordning med utlysning av anbud på å levere grønn strøm 

CRE-ordningen (Commission de régulation de l'énergie). Anbudet har vært utlyst i flere 

runder og kan bare søkes av industrielle aktører. Ordningen fungerer slik at et anlegg 
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forplikter seg til å levere en viss mengde fornybar strøm (basevolum) til nettet over tid og 

spesifiserer dette gjennom et anbud der det framgår volum, kilde og hvordan 

strømforsyningen integreres i industrianlegget. Den siste runden er kalt CRE-5 og 

gjennom denne har myndighetene subsidiert byggingen av en ny dampkjele for Norske 

Skogs biomasseanlegg med en kapasitet på 25 MW med mulighet for å produsere 200 

GWh i året. Strøm generert av denne kjelen vil så bli kjøpt til en akseptabel pris av franske 

myndigheter, og dampen produsert av forbrenningsprosessen brukes av Norske Skog 

selv til produksjonsprosessen ved deres fabrikk i Golbey. Kjelen selv drives av 

rivningsvirke som det for tiden er en godtgjøring for å motta. Gjennom slike avtaler får 

industrien subsidiert sine energikostnader, samtidig som staten får økt mengden grønt 

basevolum på strømnettet.  

Det er gjennom slik energipolitikk Frankrike er i stand til effektivt å stimulere landets 

industrisektor.  

 

Forskjeller Frankrike - NZ 

Frankrike og New Zealand er to land med svært forskjellige forutsetninger for industri. 

Landenes energimiks er totalt ulik, med Frankrike hvor kjernekraft står for over to 

tredjedeler av elektrisitetsproduksjonen, og New Zealand hvor vannkraft spiller en nesten 

tilsvarende rolle. Frankrike, med sine mange kjernekraftverk, har gode forutsetninger for 

å sikre grunnlast, og kan enklere holde energipriser på et stabilt nivå. I motsetning til dette 

er New Zealands strømforsyning svært væravhengig, noe som fører til et mer ustabilt 

kraftsystem og høyere strømpriser.  

Vi ser også tydelige forskjeller i økonomiske rammebetingelser for industrien mellom 

Frankrike og New Zealand. I Frankrike har industriaktørene en aktiv støttespiller i form av 

myndigheter som legger til rette for lønnsomhet og stabilitet. Staten gir støtte til 

investeringer, eksempelvis gjennom CRE-anbudene, og sørger for stabile energipriser 

gjennom ordninger som ARENH. Nesten diametralt motsatt tilfelle har vi i New Zealand 

hvor industrien opplever å stå alene uten lignende støtteordninger. Resultatet av 
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passivitet fra statens side kan i verste fall bli utflagging av landets industri, noe som vil ha 

negative følger for BNP og sysselsetting og gjøre økonomiens basis smalere og dermed 

mer sårbar. 

Norge 

I motsetning til både New Zealand og Frankrike har Norge allerede et kraftsystem som 

både er fornybart og regulerbart. Ca 75 % av Norges kraftproduksjon er regulerbar på 

grunn av landets mange vannmagasiner og vi har en lagringskapasitet på 70 % av det 

norske forbruket på omlag 135 TWh9. Det er unikt i verdenssammenheng å ha såpass 

store mengder regulerbar fornybar kraft. Gjennom dette kan vi holde prisene nede til både 

husholdninger og næringsliv gitt at vi benytter det på en smart måte. Utfordringene i dag 

er når dette systemet kobles til EU gjennom en rekke mellomlandsforbindelser/kabler og 

sokkelen gjennom integrering av fastlands-nettet. Dette gir stor risiko for å øke prisene til 

et nivå der kraftforedlende industri ikke lenger vil være lønnsom, og der husholdningene 

får stadig økte strømkostnader.  

 

Industrikraftkontrakter går gjennom Statkraft i all hovedsak og de følger i økende grad 

den stigende spotprisen på kraft. Statkraft har et krav om høy avkastning og 

markedsmessig prising noe som gjør at nye industrikontrakter følger den økende prisen 

som, på grunn av kabler og kraftutveksling med utlandet, samt at vi allerede bruker bruker 

5 TWh (2020; 7,5 TWh installert) på sokkelen10, er i ferd med å nå EU-nivå. Slik er Norge 

i ferd med å miste den fordelen vi har hatt med store mengder fornybar kraft som en del 

av industristrategien vår. Istedet blir kraften en velkommen balansekraft i andre lands 

markeder, som Storbritannia og EU som har mye større behov enn vår leveringsevne, 

selv om våre i snitt 10 TWh eksportert siste ti år bare dekker 0,3 % av EUs behov11. 

Ettersom energi utgjør fra 15 og opptil 40 % av kostnadene i prosessindustrien sier det 

seg selv at dette er avgjørende for framtiden. Prossesindustrien bruker 35 TWh årlig. 

 
9 Kraftproduksjon - Energifakta Norge 
10 FERDIG-VERSJON-2-Statusrapport-klima-2021.pdf (konkraft.no) 
11 Norsk kraftoverskudd kan dekke 0,3 prosent av EUs forbruk | ABC Nyheter 

https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/
https://konkraft.no/wp-content/uploads/2021/02/FERDIG-VERSJON-2-Statusrapport-klima-2021.pdf
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/03/05/195558571/norsk-kraftoverskudd-kan-dekke-0-3-prosent-av-eus-forbruk
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I tillegg til kabler er det vedtatt ytterligere elektrifisering av sokkelen fra land på opp mot 

16 TWh mot 2027 der behovet er anslått til 20 TWh i 2030. I dag er det 16 felt som har 

eller har vedtatt å bruke kraft fra land. I 2030 er anslått behov 20 TWh.Dette er opptil fire 

ganger forbruket i 2020. Denne elektrifiseringen må enten dekkes gjennom kraft fra land 

eller bunnfast og flytende havvind. En satsing på havvind for videre elektrifisering kan gi 

en vinn-vinn situasjon der en ny maritim eksportnæring utvikles12, samtidig som dagens 

kraft kan brukes til industri på land.  

 

Figur 5. Basisprognose for kraftforbruk fra norsk sokkel 2020-2024 (kilde Konkraft 2021). 

 

Elektrifisering av samfunnet og sokkelen vil i høy grad øke behovet for strøm i Norge. 

Prosess 21 anslår at Norge vil ha et behov for ytterligere 56 TWh ny produksjonskapasitet 

innen 2050 på toppen av nåværende produksjon for å kunne gjennomføre 

elektrifiseringen13. Statkraft anslår at Norge nå har omtrent 20 TWh overskuddskraft i et 

 
12 Innlegg: Flytende havvind nær oljefeltene er billigere enn strømkabler fra land | DN 
13 
https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/nf_prosess21_ekspertgru
pperapport_kraftmarkedet_def_131020.pdf 
 

https://www.dn.no/innlegg/energi/elektrifisering/klima/innlegg-flytende-havvind-nar-oljefeltene-er-billigere-enn-stromkabler-fra-land/2-1-1024462
https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/nf_prosess21_ekspertgrupperapport_kraftmarkedet_def_131020.pdf
https://www.prosess21.no/contentassets/39713b28868a41858fc2c8a5ff347c0b/nf_prosess21_ekspertgrupperapport_kraftmarkedet_def_131020.pdf
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normalår. Dette gjør det mulig å takle år med redusert nedbør uten å måtte ty til storskala 

import av utenlandsk kraft. Det som er viktig å fokusere på er å opprettholde et høyt 

kraftoverskudd i Norge ettersom dette vil bidra til å sikre lave kraftpriser, noe som igjen 

vil bidra til å bevare konkurranseevnen til norsk kraftintensiv industri. Spørsmålet da er 

hvor mange sjøkabler Norge trenger i tillegg til landutveksling i Norden. Per nå har Norge 

en sjøkabelkapasitet på 45 TWh, som kan øke til omlag 60 TWh om NorthConnect blir 

realisert. I tillegg kommer utveksling over land med kapasitet på omlag 3 800 MW dvs 

drøyt 30 TWh. “Norge vil da ha (etter NordLink og NordNed)  en svært høy andel 

utvekslingskapasitet sammenliknet med mange av de europeiske landene” i følge 

energifakta.no. i 2019. 

 

Tabell 3. Overføringskapasitet på eksisterende og planlagte (NorthConnect) sjøkabler. 

MW kapasitetet er multiplisert med antall timer i året for å finne teortisk maksimum 

overføringskapasitet. 

 

 

Et relevant spørsmål er i hvilken grad statsstyring er nødvendig for å ivareta 

konkurranseevnen til landets industri. I Frankrike har vi sett at staten spiller en aktiv rolle 

ved å skape gode rammebetingelser for landets kraftintensive industri gjennom en rekke 

industriordninger knyttet til industri og investeringer. I Norge har vi historisk sett hatt en 

konkurransefordel i form av billig strøm, men vi har også en del forhold som påvirker 

konkurranseevnen negativt. Industri lokalisert i Norge opplever for eksempel en 

logistikkulempe. Norges distanse fra markedene nedover i Europa medfører høyere 

transportkostnader. Å kvantifisere slike ulemper kan være vanskelig, men 

logistikkulempen har tidligere blitt beregnet til å utgjøre mellom 5 og 7% i økte kostnader. 
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Med økende strømpriser og dårligere forutsetninger for industri sammenlignet med andre 

land i Europa,må fremtidig konkurransedyktighet sikres gjennom en mer målrettet 

industri- og energipolitikk fra myndighetene sin side. New Zealand blir her et eksempel 

på resultatet av passivitet, mens Frankrike blir et eksempel på aktiv styring.   

 

I Norges tilfelle vil tiltak som sørger for å holde industriens energikostnader 

konkurransedyktige være nødvendig. Det burde fokuseres på å gi kraftintensiv industri 

tilbud om forutsigbare strømkostnader til konkurransedyktige priser, gjennom Statkraft 

og/eller gjennom et innkjøpssamarbeid for industribedrifter med støtte fra myndighetene.  

Samtidig må det sikres tilstrekkelig mengder kraft for industri i fastlands-Norge, og jo mer 

kraft som skal ut til sokkelen og jo flere kabler som bygges jo høyere blir nettleien. Dette 

må tas med i beregningene som en del av de totale konsekvensene i utbygging av 

kraftforsyning, som har hatt langt høyere årlig investeringsnivå enn i industrien det siste 

tiår. 

Dersom strømprisen til den kraftintensive industrien øker med 10 øre/kWh, vil det påføre 

industrien 3,7 milliarder kroner i økte kostnader. For store deler av industrien vil det bety 

at en går fra overskudd til underskudd, sammenlignet med resultatene i 2019. 

Følgende tiltak er nødvendige: 

- Konkurransedyktige tariffer for industrien 

- Styrke Statkrafts industrimandat 

- Sikre forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser i forhold til 

europeisk nivå fratrukket logistikkulempen 

- Styrke Statnetts industrimandat 

- Sikre stabile og konkurransedyktige nettariffer 

- Videre elektrifisering av sokkelen må skje med havvind slik at det ikke blir 

ytterligere nettoeksport av kraft fra land til sokkelen. 

- Stoppe videre legging av utenlandskabler 

- Prioritere norsk verdiskaping på fornybar energi framfor eksport 

- Prioritere kraft til industribygging og formål med stor grad av norske ringvirkninger  

- Sikre gode rammebetingelser for oppgradering av vannkraft 
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Faren er at vi ender slik Finn Lied advarte mot 1970-tallet: “Vi eksporterer kraft og 

importerer høyere priser”. Pr nå ser Norge ut til å være mer på vei mot NZ enn mot 

Frankrike. Dette fordi vårt regulerbare vannkraft kobles på stadig nye markeder samtidig 

som statseide aktører ikke har sterk nok styring for å sikre nasjonale industriinteresser. 

Dette står i klar kontrast til Frankrikes klare målsetninger og virkemiddelbruk i energi- og 

industripolitikken. 

 

Tabell 4: Spotpris per 6 juli 2016 og 21 juli 2021 for Norge, New Zealand, og Frankrike 

(Norge Nordpool, NZ: Emia.ea.govt.nz) 

 

 

 

 

Figur 5: Utvikling av norske kraftpriser januar 2016 til juli 2021 
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Vedlegg 1 Exeltium:  

Enhance the electricity price visibility for the electro-intensive 

industry 

For the Electro-intensive industries (aluminum, chemistry, industrial gas, paper, 

steel…), electricity supply and its cost is a major competitivity issue as it represents 

between 15% and 50% of production costs. Industrial investments are long term in 

nature (10 years horizon at least) and therefore uncertainties regarding electricity price 

evolution threaten the sustainability of these industries. 

Since the liberalization of the electricity market in 2000 in France, market prices have 

increased and became unpredictable. In July 2005, the French government organized a 

roundtable with electricity producers and electro-intensive consumers to address the 

growing uncertainties over long term electricity prices. 

Following this roundtable, electro-intensive companies gathered to found a consortium 

called Exeltium, whose purpose was to negotiate an optimal electricity supply contract 

on behalf of its shareholders and to finance it. 

The purpose of EXELTIUM is to provide French electro-intensive industrial sites with 

a stable and competitive electricity price over the long run. 

The contractual structure negotiated by Exeltium offers different advantages: 

● Gives access to nuclear power plant competitiveness, 

● Financial leverage and debt deconsolidation 

It took almost 5 years from the 2005 roundtable for Exeltium to negotiate with EDF, to 

get the European Commission approval on its contractual scheme and to finance it. In 

2010, Exeltium started to supply its 27 shareholders based on the contract negotiated 

with EDF. This unique partnership running until 2034, will provide Exeltium’s industrial 

shareholders the required visibility to promote investment, secure jobs and keep their 

know-how in France. 

https://www.exeltium.com/participants/?lang=en
https://www.exeltium.com/electricity-industry/?lang=en
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Vedlegg 2 

Figur 6. Oversikt over sjøkabler til utlandet (kilde: Kabelaksjonen.no). 

 

 

 


