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Rådmannens innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å selge Rana kommunes tildelte mengde konsesjonskraft, 184,8
GWh, for 2021 til fastpris.
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Saksopplysninger
Kommunen hvor kraftanlegg ligger i har rett til å ta ut konsesjonskraft for eget bruk eller
videresalg. Retten til uttak av konsesjonskraft er lovfestet i Ervervsloven (§ 2 nr. 12) og
Vassdragsreguleringsloven (§ 12 nr. 15). Konsesjonæren skal avstå til fylkeskommunen og
kommunen inntil 10 prosent av gjennomsnittlig regulerbar kraftmengde som vannfallet kan yte,
til en pris som regelverket foreskriver. Kommunens rett til uttak tilsvarer maksimalt det
alminnelige forbruket i kommunen.
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret er formannskapet i Rana kommune kommunens
energiutvalg. Formannskapet har fullmakt til å fatte vedtak i saker om forvaltning av
kommunens konsesjonskraft.
Rana kommune har siden de tiårige fastpriskontraktene med Helgeland Kraft AS og Statkraft AS
utløp pr 31.12.2012, solgt hele sitt uttak av konsesjonskraft på 184,8 GWh, som ett års
fastpriskontrakter. For inneværende år ble salget gjennomført den 20. november 2019. Høyeste
bud kom fra Axpo Nordic og var på 37,832 øre pr KWh. Dette gir kommunen en budsjettert
netto inntekt på 38,1 mill. kr i år.
Resultatet av salgene i årene 2013-2020 følger av figuren med tabell under. Prisen kommunen
har oppnådd er sammenlignet med gjennomsnittlig spottpris i salgsåret. I 2020 er det
gjennomsnittlig spotpris til og med september som fremgår i tabellen.

I perioden 2013 – 2017 hadde kommunen nesten 29 mill. kr i merinntekt sammenlignet med å
ha solgt kraften til spotpris. Som det fremgår av tabellen traff ikke kommunen beste pris i
markedet i årene 2018 og 2019. I 2018 ville kommunen hatt en merinntekt på 29 mill. kr å ha
solgt kraften i spotmarkedet. Resultatet for 2019 ble 3,7 mill. kr lavere på fastprisen enn
gjennomsnittlig spotpris ville gitt. Ved salget for inneværende år traff kommunen imidlertid
markedet med prisen på 37,832 øre, mens gjennomsnittlig spotpris per 30.9 er på 9,122 øre per
KWh. Merinntekten til nå er over 50 mill. kr. Grafen nedenfor viser utviklingen i spotmarkedet
sammenlignet med fastprisen i 2019.
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Prisutviklingen på kraftbørsen Nasdaq for fastpriskontrakter i 2021 har i gjennomsnitt ligget
rundt 26 øre fram til nå i år. Prisen har variert mellom knapt 32 øre ved inngangen til 2020 til
21,4 øre pr. KWh i slutten av juli. I perspektivanalysen er det lagt til grunn en pris for 2021 på 26
øre pr. KWh, som gir ca. 11 - 12 mill. kr i lavere netto inntekt enn årets budsjett. Grafen under
viser prisutviklingen til og med september for kontrakter i 2021, 2023 og 2026.

Vurdering
Det har tidligere vært vurdert alternative måter å forvalte kraften på, for eksempel via
forvaltningsavtaler på hele eller deler av tildelte mengde konsesjonskraft, eller dette i
kombinasjon med direkte salg. Direkte salg kan skje for korte eller lengre perioder på fast pris
eller løpende salg til spotmarkedspris.
Ved å selge kraften på årlige fastpriskontrakter oppnås forutsigbarhet for budsjettåret, men
kommunen er avhengig av å «treffe markedet» for å oppnå best mulig pris på salgstidspunktet.
Årene med høyere spotpris, og spesielt i 2018 illustrer dette.
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Å legge hele eller deler av konsesjonskraften ut på forvaltning krever at det avsettes større
ressurser administrativt til dette. Dette gjelder både til heving av den interne kompetansen på
området, og for å følge opp forvalteren i det daglige for å sikre at forvaltningen skjer i henhold
til det forvaltningsmandat denne er gitt.
Rådmannen vil derfor heller ikke for 2021 anbefale at det inngås forvaltningsavtaler for
konsesjonskraften, men at salg på fastpriskontrakt for gjennomføres i andre halvdel av
november. Salget må være gjennomført før 1. desember 2020 for å få på plass fullmakter og
tekniske endringer før årsskiftet.
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