PROTOKOLL

ENERGIUTVALGET 24.5.2011

Til stede: Ole Jørgen Hallingstad (leder), Karl Kleiv Redalen, Svein Sporan, Tord Fullu, Synnøve
Hjalland, Lar Erik Thorsrud. Forfall: Asbjørn Sevlejordet.
Innkalling av 16.5.2011, jfr tekst bakerst i dokumentet.

Til behandling forelå:
•
•

Saksframstilling med forslag til vedtak fra utvalgsleder Ole Jørgen Hallingstad
Innstilling fra administrasjonen ved kommuneadvokaten

SAKSFRAMSTILLING FRA UTVALGSLEDER

Konsesjonskraft 2012

Helt siden de første konsesjonslover fra begynnelsen av 1900-tallet, har kraftforetakene blitt pålagt å
avgi en andel av kraftproduksjonen til de kommunene som blir berørt av kraftproduksjonen, såkalt
konsesjonskraft. Stortingets opprinnelige formål var å sørge for at de distrikter som avsto sine
naturressurser til byer og sentrale strøk for elektrifisering og næringsvirksomheter dr, også skulle
tilgodeses med samme velstandsutvikling. I dag virker ordningen som en rettighet til en andel av den
verdiskapning som skjer ved bruk av naturressursene i de enkelte distriktene.

Reglene om rett til konsesjonskraft følger av vassdragsreguleringsloven § 12 post 15 og
industrikonsesjonsloven § 2 post 12. Ved utbygginger som følger reglene i vannressursloven kan det
ikke settes vilkår om konsesjonskraft.

Konsesjonskraftordningen innebærer at konsesjonæren må avgi inntil 10 % av innvunnet kraft fra
utbyggingen til vertskommunen til selvkost. Kommunen s rett til konsesjonskraft er videre begrenset
til forbruket av alminnelig elektrisitetsforsyning innenfor kommunens grenser til enhver tid. Dersom
dette forbruket er lavere enn 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen, tilfaller den overskytende
kraftmengde dvs, differansen mellom kommunens forbruk og 10 % vedkommende
—

fylkeskommune.

-

For konsesjonskraft som avstås i henhold til konsesjoner meddelt etter 1959, fastsetter Olje- og
energidepartementet hvert år konsesjonskraftprisen basert på gjennomsnittelig seivkost. For eldre
konsesjoner fastsettes konsesjonskraftprisen ut fra de individuelle produksjonskostnader på det
enkelte kraft verk.

Den konsesjonsberettigede kommune må gjøre krav på konsesjonskraft overfor konsesjonæren.
Uttatt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn, for eksempel ved salg av konsesjonskraft i
markedet, bruk av konsesjonskraft til kommunale bygg eller ved tildeling av kraft til egne innbyggere.
Som annen kommunal forvaltning må også konsesjonskraftrettighetene forvaltes innenfor gjeldende
lov om offentlig støtte som følger av EØS-avtalen.

Nore og Uvdal kommune solgte i 2001 sin konsesjonskraft for 10 år. Dette ble gjort med bakgrunn i at
gjennomsnittelig spottpris i perioden 1992 —2000 lå vesentlig under konsesjonskraftpris til
kommuner. Fra og med 2001 snudde dette bildet seg og gjennomsnittelig spottpris har ligget til dels
høyt over konsesjonskraftpris til kommuner.
Nore og Uvdal kommunes konsesjonskraft blir med virkning fra 1.2. 2012 igjen disponibel for
kommunen.
Energiutvalget gjorde i sitt møte 2. februar 2010 følgende vedtak:
“Energiutvalget lager en innstilling til formannskapet hvor det fremgår hvilke alternativ som
foreligger for disponering av konsesjonskraften.”

Konsesjonskraften ble frem til den ble solgt av kommunestyret i 2001, tilgodesett lokalbefolkningen.
Dette er en sannhet med modifikasjoner for det var flere brukere som heller kjøpte spottpriskraft i
denne perioden da den var vesentlig rimeligere. Med de høye spottprisene vi har hatt og fremdeles
har, er det mange som gjerne ser at kommunens konsesjonskraft skal tilgodeses lokalbefolkningen.

Ved det alternativet må man bestemme hvor stort påslaget skal være. Konsesjonskraftprisen er
for tiden 10,68øre.

Nore Energi AS og A/L Uvdal kraftforsyning presenterte 9. mai en modell for kommunestyret
hvor de hadde beregnet forventet forbruk av kraft i Nore og Uvdal kommune i 2012 til 75,1 GWh.
Nore og Uvdal kommune har i flere år antatt at den konsesjonskraftmengde de kunne ta ut var
på knapt 60 GWh.

Forventet forbruk var beregnet på følgende måte:

Salg gjennom Nore Energi i 2010

35 371 302 kWh

Salg gjennom Uvdal kraftforsyning 2010

29 500 000 kWh

Forbruk Statkraft

3 763 364 kWh

Forbruk Skagerak

985 498 kWh

Flisfyring/olje (Bergtun)

i 700 000 kWh

Antatt økning

3 779 836 kWh
75 100000 kWh

Sum

75,1 GWh

I tillegg til konsesjonskraft en har også Nore og Uvdal kommune rettigheter i Mykstufoss i form
av andelskraft og gjeldsbrevkraft tilsvarende 4,9 GWh.

Nore og Uvdal kommune har til sammen kraftrettigheter på 80 GWh.

Nore energi a/s og A/L Uvdal kraftforsyning presenterte følgende modell for videresalg til
kommunens forbrukere basert på følgende forutsetninger:
•
•
•
•
•
•

Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak.
Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil
Alle kundegrupper behandles likt.
Kraften kjøpes på markedsplass.
Kontraktstid 3 år.
Nore og Uvdal kommune må selv kvalitetssikre at modellen er juridisk akseptabel for
dem.

Nore energi a/s og A/L Uvdal kraftforsyning tilbyr å kjøpe 80 GWh fra Nore og Uvdal kommune til
en fast avtalt pris. Kontrakten splittes mellom de 2 kraftomsetningsselskapene etter avtalt
prosent.

Nore og Uvdal kommune vil da ha en fortjeneste på 800 000 for hvert øre/kWh de beregner seg i
påslag på uttakskost på markedsplass som for tiden er 11,18 øre/kWh

Konsesjonskraften kan også som tidligere nevnt selges.

LVK stiftet i 1993 aksjeselskapet Kommunekraft AS. Selskapets formål er å bistå de av LVKs
medlemmer som er aksjonærkommuner i Kommunekraft, med omsetning av konsesjonskraft
samt annen virksomhet tilknyttet slik virksomhet. Med hjelp fra Kommunekraft blir
aksjonærkommunens disponible kraft solgt til potensielle aktører ute i markedet, til en pris som
aksepteres av den enkelte kommune. Kommunekrafts inntekter skal dekke selskapets kostnader
og etter hvert en betryggende avsetning i fond. LVK og kommunekraft har i samarbeid med
Statkraft utarbeidet en standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft, og Kommunekraft har
utarbeidet sta ndardkontrakter for formidling av konsesjonskraften. Salg av konsesjonskraft
gjennom Kommunekraft gjøres for ett år om gangen. Dette gjør at selskapets tjenester kan
velges uten at man behøver å legge tjenesten ut på anbud. Når man selger konsesjonskraft for
ett år om gangen vil kommunens inntekter svinge mye fra år til år. Dette med bakgrunn i at
markedet svinger svært mye både med hensyn til tilbud og etterspørsel.

Kommunen kan inngå en avtale om salg over en periode på f. eks. 3 år. Dette betinger at salget
legges ut på anbud.
Ved å selge sin konsesjonskraft over et lengre tidsrom vil en unngå å måtte selge alt når prisen er
dårlig, men det skal også legges til at man selvfølgelig heller ikke har alt til salgs den dagen prisen
er ekstremt høy. Det hele vil imidlertid bli mer forutsigbart.

Det finnes flere selskaper som opererer i dette markedet. Det som er mest kjent i Nore og Uvdal
er Ustekveikja. De har tidligere presentert sin måte å selge konsesjonskraft på for
formannskapets og energiutvalgets medlemmer. Ustekveikja benytter Markedskraft asa sine
tjenestetilbud. Dette er et selskap uten tilknytning til produksjon, distribusjon eller storindustri.
De har ingen egnehandel i markedet og de har samme inntjening om prisene er høye eller lave.
Det som er den strategien de aller fleste kunder velger hos Ustekveikja er at man selger en viss
andel av sin kraft i de 3 kommende år. Gjennom Markedskraft asa læres kommunen opp til selv å
finne ut når det kan være fornuftig å selge f. eks. 8,33 % av sin totale kraftmengde i ikke bare det
1. året men også iår2 og år 3.

Konsesjonskraften kan også overdras de lokale energiverkene for videresalg. Dette vil utløse 28 %
skatt på fortjenesten.

Forslag til vedtak:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak.
Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil.
Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg
Nore og Uvdal garanterer for en makspris på kraft til forbruk i Nore og Uvdal kommune.
Alle kundegrupper behandles likt.
Vinterkraft tilbys Nore Energi og Uvdal kraftforsyning for videresalg til egne kunder.
Kraften kjøpes på markedspiass med et påslag på 15,00 Øre.
Kontraktstid 3 år.
Avtale om salg av den resterende vinterkraft og all sommerkraft lyses ut på anbud for en
periode på 3 år.

SAKSFRAMSTILLING FRA KOMMUNEADVOKATEN
Til energiutvalget
NOTAT VEDR UTVALGETS INNSTILLING I SAK OM ANVENDELSE AV KRAFTRESSURSER

Jeg viser til mitt skriv av 22. februar 2011 og til utvalgets behandling av saken. Fra rådmannen har jeg
fått meg forelagt skriv med forslag til vedtak fra utvalgets leder. Han foreslår et vedtak i 9 punkter.
Hovedtrekkene i forslaget forstår jeg slik: Man ønsker at kommunens kraftinntekter dels skal gå inn i
kommunekassen og dels benyttes til å subsidiere den lokale strØmprisen.

Etter min vurdering hefter det betydelig usikkerhet om hvor stor ressurs man har til disposisjon. Det
gjelder både selve kraftmengden, hvordan den kan omsettes og den pris man løpende vil kunne
oppnå for den. Det vil derfor være uheldig å invitere til for detaljerte vedtak.

Min vurdering er at energiutvalget bør foreslå at den kraften kommunen har til disposisjon, omsettes
på en slik måte at den gir størst mulig inntekter til kommunen. Hvordan inntektene skal anvendes
bør fortrinnsvis vedtas når de foreligger. Det kan derfor være hensiktsmessig at de settes på fond og
fordeles årlig av kommunestyret.

Jeg foreslår derfor at utvalget innstiller slik overfor formannskapet:

1.
2.

Nore og Uvdal kommunes kraftressurser selges til høystbydende.
Inntektene av salget settes på fond som disponeres av kommunestyret.

Jeg mener at dette vil sikre størst mulig inntekter til kommunen og de beste muligheter for
kommunestyret til løpende å bestemme anvendelsen av inntektene. Man vil f. eks hvert år kunne
sette et tak på strømprisen, evt. vedta at midlene skal benyttes til andre formål.
Vennlig hilsen
Inge Hetland

Behandling

Etter drøftinger endret Ole Jørgen Hallingstad forslaget til å lyde:
•
•

“Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak
Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil

•

Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg

•
•

Alle kundegrupper behandles likt
Det inngås en avtale med Nore Energi og Uvdal kraftforsyning for videresalg til egne kunder
Kraften leveres med et påslag på 15,00 øre

•

Kontra ktstid i år

•

Avtale om salg av den resterende kraftmengde lyses ut på anbud
Etablere ordninger for å overvåke omfanget av statsstøtte.”

•

•

Utvalgsmedlem Kan K Redalen fremmet følgende forslag:
1. “Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak
2. Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil
3. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg
4. Nore og Uvdal kommunes kraftressurser selges til høystbydende for 2012
5. Inntektene av salget settes på fond som disponeres av kommunestyret
6. En gjennomgang av praktiske og økonomiske erfaringer fra 2012 med tanke på ny innmelding
og nytt salg for 2013 må gjennomføres
7. Kommunestyret sørger for en forutsigbarhet gjennom å sikre en maxpris ut til forbruker.”

Votering
Ved første votering ble det spurt om tilslutning til rådmannens forslag. Rådmannens forslag fikk
ingen stemmer og falt.

Deretter ble Hallingstads forslag satt opp mot Redalens forslag. Hallingstads forslag fikk fem
stemmer og Redalens forslag fikk en stemme.

Vedtak og forslag til innstilling

—

Energiutvalget 24.5.2011

•

“Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak

•

Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil

•

•

Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg
Alle kundegrupper behandles likt
Det inngås en avtale med Nore Energi og Uvdal kraftforsyning for videresalg til egne kunder
Kraften leveres med et påslag på 15,00 øre

•

Kontraktstid i år

•

Avtale om salg av den resterende kraftmengde lyses ut på anbud

•

Etablere ordninger for å overvåke omfanget av statsstøtte.”

•
•

Energiutvalget
Faste varamedlemmer
Ordfører
Rådmann

INNKALLING TIL MØTE I ENERGIUTVALGET
Det kalles med dette inn til møte i Energiutvalget
Tirsdag 24. mai 2011 kl. 19.00 på kommunestyresalen, Rødberg.
OBS: Merk klokkeslettet.
Evt. forfall meldes til unni.wetlesen@nore-og-uvdal.kommune.no
Nore og Uvdal kommune
16.05.11
Med hilsen
Unni Wetlesen
Politisk sekretær

