
Energisparing: Spørsmål til ordføreren. 
Kan ordføreren ta et initiativ og anbefale at Sarpsborg bystyre gjør følgende vedtak: «Det utarbeides 

en plan for strømsparing i Sarpsborg kommune gjeldende fra inneværende høst»? 

Planen kan inneholde alt fra innskjerping av rutiner for slukking av lys og avstenging av rom som ikke 

er i bruk til redusert innetemperatur i offentlige bygg, og å sette energikrevende aktiviteter på pause.  

Bakgrunn: 

Norges hadde en samlet netto eksport på 20 TWh i 2020 og 17 TWh i 2021. Per august i 2022 er 

samlet netto eksport 9,2 TWh. Norge har eksportert mindre strøm per august i 2022 sammenlignet 

med tilsvarende tidspunkt 2020 og 2021. Eksporten av strøm til Europa har ikke økt etter 

krigsutbruddet i Ukraina, slik man ofte kan få inntrykk av. 

Det pågår en betydelig netto eksport fra Nord- og Midt Norge til Sverige og Finland. volumet på 

Samlet netto eksporten fra denne landsdelen er på 7,2 TWh så langt i år.  Alternativet for denne 

kraften er at den ville ha gått tapt. (side 14 i NVE ukesrapport: 

https://nve.no/media/14366/2022_33_kraftsituasjonen.pdf) 

Tilsvarende netto eksport fra Sør – Norge er så langt i 2022 på 1,9 TWh. Det er særdeles uheldig at 

det pågår en netto eksport fra Sør- Norge i en situasjon med lav fyllingsgrad, når vi vet at dette 

åpenbart bidrar til å tappe magasiner som er ment å skulle være batterier og som skulle sikre 

forsyningssikkerheten gjennom vinteren. Den fornuftstridige eksporten bidrar til økte priser.  

Myndighetene må gjøre det de kan for å reforhandle avtaler som fører til at eksporten fra Sør - Norge 

fortsetter også i en situasjon der magasinene tappes til uforsvarlig lave nivåer. Samtidig må ikke 

effekten av denne uheldige eksporten overdrives. Det er bortfallet av produksjon i Sør - Norge som er 

årsaken til strømkrisen! 

Produksjonen av strøm i Sør- Norge i 2022, i perioden januar til og med uke 33, var 55,6 TWH mot 68 

TWh per uke 33 i 2021.  Det er dermed produsert 12,4 TWh mindre strøm i Sør -Norge i 2022 

sammenlignet med samme periode i 2021.   

Det er bortfallet av 12,4 TWh i produksjon, og ikke eksporten av 1,9 TWh som er årsaken til 

strømkrisen. Derfor er også strømsparing eneste løsningen. Strømkrisen skyldes lite nedbør i Sør- 

Norge over en lenger periode. Det er nødvendig med en presis fremstilling av årsak til krisen for å 

kunne bli enige om riktige grep og motivert for en felles dugnad for å løse krisen. 

De siste årene vært mye oppmerksomhet rundt at det er ønskelig å bruke mest mulig miljøvennlig 

energi, eksempelvis i elbiler og el-ferjer. Det har ikke vært et tilsvarende stort trykk på at det er 

nødvendig å produsere mer miljøvennlig energi. Når det så fikk en lengre periode med lite nedbør, så 

er fasiten at det var en for liten sikkerhetsmargin i forholdet mellom produksjon og forbruk.   

Europa har i øyeblikket store utfordringer med krig, energikrise og tørke. Den samlede utfordringen 

er trolig større enn de fleste er klar over. Dette vi få økonomiske konsekvenser som vil berøre hele 

Europa herunder Norge. Om Norge har et overskudd av strøm å eksportere så vil det være til hjelp 

for Europa. Situasjonen i Europa kan bidra til at strømkrisen i Norge varer en lang stund fremover.  

De høye strømprisene som nå erfares er markedets forsøk på å løse krisen.  Dette gjennom å tvinge 

alle til å redusere forbruket. Om alle i stedet frivillig sparte på strømmen vil prisene gå ned. Nå må 

det derfor legges stort engasjement i å få til en felles dugnad for å spare strøm slik at krisen kan 

løses. De som har to biler, bør eksempelvis i en periode oppfordres til å la elbilen stå. Alle nye 

prosjekter for produksjon av strøm som er under arbeid bør også ferdigstilles raskest mulig. 



Det er varslet at Sør - Norge kan få en situasjon med rasjonering av strøm til våren. Det vil i tilfelle 

være en særdeles alvorlig situasjon for alle berørte kommuner, også Sarpsborg. Strømmen kan i 

tilfelle bli avstengt i perioder. Om man nærmer seg en slik situasjon vil prisene først bevege seg mye 

opp i forhold det som allerede oppfattes som et ekstremt nivå. Det vil i tilfelle være katastrofe for 

store og små bedrifter og for husholdningene. Da er det et langt bedre tiltak å iverksette frivillige 

strømsparetiltak i så store volum som mulig nå. Her kan alle norske kommuner bidra. 

På denne bakgrunn stilles spørsmålet om ordføreren vil invitere bystyret i Sarpsborg til å vedta at det 

skal iverksettes en plan for strømsparing i Sarpsborg kommune.   
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