Ny nettariff kostbar
for Celsa

- Problemet for Celsa er at den nye modellen gir uhensiktsmessig høye avgifter for noen få av de kraftforedlende industribedriftene. Statnetts nye modell slår faktisk særlig
uheldig ut for Celsa Armeringsstål, sier Eivind B. Hansen i Celsa Armeringsstål AS.
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Fra årsskiftet ble Statnetts nye
prismodell for nettariff innført.
For Celsa Armeringsstål AS er den
årlige merkostnaden på 16 mill.
kroner.

12

- Det er brei enighet om det som fra årsskiftet er
Statnetts nye rabattmodell innenfor nettavgiften.
Dette er i utgangspunktet en logisk modell, som tar
utgangspunkt i nettmessige forhold og som er ment
å skulle stimulere til en bedre utnyttelse av nettet
på lang sikt, sier Eivind B. Hansen i Celsa Armeringsstål AS.
- Problemet for Celsa er at den nye modellen gir
uhensiktsmessig høye avgifter for noen få av de
kraftforedlende industribedriftene. Statnetts nye
modell slår faktisk særlig uheldig ut for Celsa
Armeringsstål, sier Hansen.

Nettavgift
Fra årsskiftet ble det nye systemet for nettariffer
satt ut i livet. Det har vært en lang prosess før man
kom fram til dette. Industrien har deltatt aktivt i ar-

beidet, og det er også gitt støtte til det nye systemet
fra industrien.
For Celsa Armeringsstål AS er altså den nye modellen svært ugunstig. De oppnår ingen rabatt etter
det nye systemet, og de må derfor betale samme
nettavgift som en vanlig kunde, til tross for sitt
høye årlige strømforbruk. Hovedårsaken til dette
er det særegne med produksjonsprosessen for
stålovnen, der strømmen slås på og av til stadighet gjennom smelteprosessen. Markedssituasjonen
i Europa medfører også at stålverket stanses i helgene og i tillegg gjennomføres det en vedlikeholdsstopp om sommeren, ettersom den nordiske etterspørselen etter armeringsprodukter er fraværende i
fellesferietiden.
Til tross for mange møter med politikere og næringsorganisasjoner, både lokalt og på nasjonalt
nivå, har ikke Celsa Armeringsstål nådd fram med
sine argumenter. Konsekvensen er en økt kostnad
for bedriften på 16 mill. kroner i året, kun på nettariffen.
Hansen sier at rabattmodellen til Statnett nå er fastsatt, og at de som bedrift ikke vil få noen rabatt.
For bedrift og ansatte ved Celsa Armeringsstål AS
oppleves dette som lite hensiktsmessig, ikke minst

fordi Statnetts nye rabattmodell ikke lenger gir
noen fordeler til en stor kraftforbruker i en region
der det fortsatt er overskudd av kraft. Modellen
konstaterer altså at Celsa Armeringsstål ikke har
særlig verdi for kraftnettet i regionen.
Som konsekvens av dette er arbeidet med å argumentere politisk for at Celsa Armeringsstål AS må
vurderes i forhold til de samlede miljøavgifter og
rammebetingelser de i dag har som konkurranseulempe. I dette arbeidet samarbeider de med flere
for å fremme interessene til bedriften og for den
kraftintensive industrien generelt, både på lokalt
og nasjonalt nivå.

Bakgrunnen for endringen
I lang tid har vært klart at det norske kraftnettet er
i stor endring i årene som kommer. Det skal foretas
store investeringer i hele kraftnettsystemet, dels
for styrking av forsyningssikkerheten i nettet, på
grunn av vedtatte prosjekter for tilknytning til det
europeiske strømnettet – mer kjent i samfunnsdebatten som utenlandskablene, samt på grunn av
utbygging av fornybar kraft, med vindkraftverk,
minikraftverk, med mer.

