
Utbyttepolitikk i Statkraft. 
Teknas president er kritisk til statens utbyttepolitikk i Statkraft. Hun mener at den kan hindre 

satsingen på fornybar energi. 

Statkrafts overskudd er et resultat av at de disponerer en stor del av landets evigvarende 

vannkraftressurser. Statkrafts overskudd er for en vesentlig del grunnrente og i liten grad 

resultat av egen dyktighet. 

Prisnivået for kraft i Norge vil bl.a. bestemmes av prisnivået på kontinentet, hvor CO2 avgifter 

utgjør en del av markedsprisen. Statkraft vil således være en innkrever av miljøskatt fra 

norske forbrukere. En vesentlig del av Statkrafts overskudd er derfor fellesskapets midler.  

Tekna-presidenten begrunner sitt standpunkt om at Statkraft skal beholde en større del av 

overskuddet med at hun "tror vi skaper mer merverdi gjennom et voksende Statkraft, enn at 

overskuddet bare puttes i statskassen". 

Selv om noen måtte tro at bedrifter forvalter fellesskapets midler bedre enn finansministeren, 

ville det være en håpløs politikk av den grunn å foreta en generell subsidiering av norske 

bedrifter. Prinsipielt ville det være et demokratisk problem om styret i Statkraft etter eget 

forgodtbefinnende disponerte deler av samfunnets ressurser. 

For dem som ønsker at Statkraft skal beholde sitt overskudd, har svenske Vattenfall vært vist 

til som et forbilde. En liberal utbyttepolitikk har gjort Vattenfall i stand til store oppkjøp i 

kraftsektoren i Tyskland. Velsignelsen av dette oppkjøpet kan man lure på når Vattenfall 

derved har fått et ubegrenset erstatningsansvar ved en eventuell ulykke ved konsernets 

atomkraftverk i Tyskland. Dette betyr i praksis at hele det statlige energikonsernet er pantsatt.  

Dessuten ønsker Vattenfall å selge sitt linjenett Sverige for å skaffe penger til investeringer i 

britisk atomkraft. 

Hvis de statlige eiere ikke liker dette, vil det ikke hjelpe å avsette styre og direktør i ettertid. 

Kunne det være en tanke at staten etablerer en ordning for sitt vannkrafteierskap, slik som 

Petoro i oljesektoren? Da får staten et direkte eierskap og kan derved innkassere grunnrenten. 


