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FASTPRISAVTALE, 3 år
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Opprettholde samme
aktivitet som nå?

Redusere aktiviteten? Stenge midlertidig? Stenge permanent?

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen strømstøtte 1 kr/kWh. Ingen strømstøtte 3 kr/kWh.
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FASTPRISAVTALER NÆRINGSLIVET, PRISOMRÅDE NO5 (FJORDKRAFT)

Inkl. påslag til strømleverandør på 2,5 øre/kWh. Pris er eks. mva.

3 år 5 år 7 år

Fastpris oppstart 01.01.23, flat uttaksprofil 155,79 111,45 88,39

Fastpris oppstart 01.01.23, profilert uttaksprofil 167,60 119,10 93,88

7.12.2022
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Kan næringsministeren forsikre oss om at bedriftene vil få fastprisavtaler på strøm til godt under 1 kr/kWh fra 1. januar?
Bård Ludvig Thorheim (H)

Statsråd Jan Christian Vestre
Det er markedspris som gjelder. Det er ikke jeg som skal bestemme kraftprisen, men jeg har også lov til å tenke høyt om hva 
markedet selv sier. Og når markedet nå tror på en spotpris godt under 1 kr/kWh i 2025, burde det ikke være urimelig at 
bedriftene kan framforhandle avtaler under 1 kr/kWh. Dette er selvfølgelig helt avhengig av avtalelengde, hvor mye kraft en 
skal kjøpe, m.m. Fasiten får vi snart, for da vil de første avtalene vil være tegnet.

Statsråd Terje Aasland
Jeg gir min fulle tilslutning til det svaret næringsministeren akkurat ga. Denne regjeringen har lagt til rette for å få på plass et 
gunstig fastprisavtalesystem for næringslivet. Det at vi endrer kraftprodusentenes skattemotivasjon ved grunnrenteskatten, 
fra spotpris til kontraktspris, er i seg selv et veldig viktig grep. Påslag på 2,5 øre pluss et månedlig gebyr på 99 kr burde danne 
grunnlaget for at kraftprodusentene nå virkelig sikrer seg og binder seg til langsiktige og gode avtaler med norsk næringsliv. 
Hva prisen endelig skal være, må selvfølgelig kraftprodusentene selv vurdere. Men det er ingen tvil om at ut ifra de samtalene 
og den tenkningen som ligger der, er det helt opplagt muligheter for å inngå fastpriskontrakter allerede fra desember av for 
neste år som ligger under 1 kr/kWh og også godt under det. Forutsetningen er at dette gjøres på en ordentlig måte, og at en 
har avveininger knyttet til hvor lenge disse kontraktene skal vare. Men det er et godt grunnlag regjeringen har lagt, og jeg 
mener at kraftprodusentene nå må gripe muligheten.

STORTINGET 23.11.2022
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Nokre problemstillingar:
• For høgt prisnivå?
• 3, 5 og 7 års prisavtalar som du ikkje kan 

koma deg ut av
• Fastprisavtalane er basert på eit fast profil-

volum
• Brukar du over bestilt volum, må du betale 

spot for det du ikkje har dekning til
• Brukar du under bestilt volum, må det 

overskytande seljast til spot
• Stor usikkerheit korleis dette vil slå ut for 

den enkelte bedrift som inngår avtale
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Det har ikke vært noen stor interesse for disse produktene til nå og vi 

har anbefalt kundene å være forsiktige, sier Kolbjørn Hembre, 

administrerende direktør i Entelios.

Ordningen med fastpris skal gi større forutsigbarhet for næringslivet. Men 

samtidig er det en risiko for kundene. De forplikter seg nemlig til å kjøpe 

et visst volum strøm.

– Det blir som at du kjøper alt drivstoffet du skal ha for de kommende tre 

årene og betaler 25 kroner literen, sier Hembre.

Selskapet er heleid av Å Energi og selger strøm til næringslivet. På grunn 

av nye regler fra regjeringens side, har de nå anledning til å selge 

langsiktige fastprisavtaler til næringslivet. Hembre sier at prisene vil ligge 

på samme nivå som Statkraft og Fjordkraft.

14.12.2022

– Vi har vedtatt et prisnivå vi 
mener vi må legge oss på for å 
være konkurransedyktig. Det er 
126 øre/kWh for en treårsavtale 
og 89 øre/kWh for en 
femårsavtale.
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E24 Publisert: 13.desember

TV2: 14.desember
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Konklusjon
• Svært uoversiktleg på kort sikt og 2023

• Kraftmangel, kulde, støtte???

• Stort sett klarar robuste bedrifter i Hallingdal 
seg, men investeringar kan bli satt på vent

• Nokre få større bedrifter med høg 
straumintensitet har til dels store utfordringar

• Mindre bedrifter, nystarta bedrifter har 
utfordringar

• Vil strømstøtte treffe?

• Vil fastprisavtaler treffe?

Sak 88-2022, vedlegg 3, straum


