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Fremmet av Andøy SV 

 

Krafta er vår – vi krever 1 

strømpriser til å leve med og til å 2 

produsere for – nei til at markedet 3 

skal styre 4 

 5 

Stortingets endring i Energiloven i 1990, innførte et marked for kjøp og salg av 6 
elektrisk energi og dermed også en mer markedsstyrt energiutbygging, mindre 7 
avhengig av politiske vedtak. 8 

Elektrisk energi har blitt en vare som i utgangspunktet er ren og fornybar og som bare 9 
koster ned mot ca. 15 øre pr. kWh. å produsere fra nedbetalte kraftverk – altså 10 
vannkraft, men som i store deler av landet har vært oppe i uhørte priser – som truer 11 
med å ødelegge samfunnet, både for private husholdninger og næringslivet. 12 

For mange folk i dette landet, der vi er avhengig av energi for å holde varme i 13 
privathus – og spesielt for mennesker med lav og gjerne usikker inntekt ikke minst, 14 
har markedsrettinga av prisen på elektrisk kraft blitt et økonomisk mareritt, til fordel for 15 
inkassoselskapene.  16 

• Vi trenger mer forutsigbarhet om prisen på elektrisk kraft – kraftproduksjonen 17 
skal være en samfunnskritisk infrastruktur som må eies og kontrolleres av 18 
samfunnet. Elektrisk kraft som produseres her i landet, skal styres av politiske 19 
myndigheter og ikke være gjenstand for profitt til kraftprodusentene.  20 

• Energiloven må endres og folk og bedrifter gis forutsigbarhet om kostnadene 21 
for bruk av «strømmen»! Vår elektriske kraftproduksjon må fortsatt bli et 22 
komparativt fortrinn for næringsliv og bosetting. 23 

• Det må settes en maxpris på elektrisk kraft som ikke er avhengig av hvordan 24 
prisene er på energi i enden av kraftoverføringskablene mellom Norge og EU 25 
og Storbritannia. Innfør pristak (30-50 øre per kWh) for strøm til sluttbrukere i 26 
Norge. Maksprisen bør reflektere produksjonskostnad, andre kostnader og 27 
rimelig fortjeneste for kraftprodusenten 28 

• Strømeksporten skal stanses når fyllingsgraden faller under det normale for 29 
årstiden. I EU byggermedlemslandene opp gasslagrene sine, og da må Norge 30 
kunne bygge opp fyllingsgraden i vannmagasin; 31 

• Dagens system med likestilling av alle formål når det gjelder tilgang til kraft og 32 
nett må endres, slik at virksomhet som gir samfunnsnytte og verdiskaping 33 
prioriteres. Kraft fra land skal ikke brukes til elektrifisering av sokkelen og til 34 
produksjon av kryptovaluta. 35 
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• Motiver til energisparing ved et topris-system med høy kostnad for unødig 36 
overforbruk, skjerpede enøk-krav og støtte til tiltak som sparer strøm. 37 
Oppgradering av vannkraftanleggene igangsettes umiddelbart. 38 

• Nye forhandlinger om kablene til Tyskland og Storbritannia. Kablene har det 39 
siste året knytta oss til høyere prisnivåer og er hovedårsaken til de høye 40 
strømprisene. 41 

• Ut av Acer og EUs energiunion–fortsatt kraftsamarbeid med våre naboland. 42 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet må stå ved formuleringen i 43 
regjeringserklæringen: «Sørge for at beslutninger om utbygging av kraft og 44 
sammensetningen av den norske kraftmiksen forblir norske, nasjonale 45 
beslutninger». 46 

• Hurdalsplattformens løfte om at ingen nye utenlandskabler skal etableres i 47 
denne stortingsperioden må også gjelde nye kabler til Danmark. 48 

 

 

 

 

 


