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Sammendrag 

Sirdalstariff for strøm til næringsdrivende er en gammel ordning i Sirdal. Retningslinjene 

med kriterier for hvem som omfattes av ordningen som næringsdrivende er ikke tilgjengelige 

for øyeblikket. Det er nødvendig med en gjennomgang av ordningen og vedtak av oppdaterte 

regler for ordningen. 

 

Dagens svært høye kraftpriser gjør Sirdalstariffen næring veldig dyr for kommunen siden pris 

per kWh er fastsatt til 25 øre/kWh. Prisen kan selvsagt endres av kommunestyret når som 

helst. Rabatt på strømpris sammenlignet med markedspris inngår som offentlig støtte fra 

kommunen og andre offentlige instanser når lokalt næringsliv søker lån eller tilskudd. 

 

En gjennomgang av kundene tilknyttet Sirdalstariffen næring viser at nokså mange av 

kundene ikke driver næring eller det kan stilles spørsmål ved om kommunen skal subsidiere 

denne typen aktivitet. Det foreslås at flere typer kunder/næringer tolkes ut av ordningen 

Sirdalstariffen næring og at endringene trer i kraft snarest. 

 

Hjemmelsbakgrunn 

Sirdalstariffen næring er en kommunal ordning 

 

Bakgrunn 

Sirdal kommune har i mange år hatt en kommunal ordning med gunstig strømpris til lokalt 

næringsliv i kommunen. Ordningen er såpass gammel at kommunen per nå leter etter 

kriteriene for hvem som skal omfattes av ordningen. Det er nødvendig med en egen utredning 

og sak om nye retningslinjer med kriterier for hvem som defineres som næringsdrivende eller 

som skal ha tilgang til ordningen. 

 

Dagens svært høye priser for elektrisk kraft langt overstiger kommunens pris per kWh til 

næringsdrivende. Dagens pris vedtatt av kommunestyret i desember 2020 er 25 øre/kWh.  

Med et samlet volum på 13-15 GWh (millioner kWh) overstiger kommunens utgifter til 

Sirdalstariffen næring kommunens budsjett til denne ordningen. Samtidig har ordningen en 

svært høy verdi for næringslivet i Sirdal. Rabattert strømpris sammenlignet med markedspris 

anses som offentlig støtte og kan medføre at bedriftene får begrensninger på tilskudd og lån 

fra Sirdal kommune/Sirdalsvekst KF og andre offentlige instanser. 

 



  

En gjennomgang av dagens kunder tilknyttet Sirdalstariffen næring viser at flere nok ikke 

kan anses som næringsdrivende eller det kan stilles spørsmål ved om denne typen næring skal 

omfattes av kommunal subsidiert strømpris. 

 

Flere velforeninger, grunneierlag, selskaper o.l. er tilknyttet Sirdalstariffen næring for drift av 

vann- og avløpsanlegg til hytter og bolighus. En del frivillige organisasjoner, både utenbygds 

og i Sirdal, har Sirdalstariffen næring til sine foreningshytter, leirsteder m.v. Sirdal sokn og 

religiøse organisasjoner er tilknyttet Sirdalstariffen næring for sine bygg. Det samme er 

idrettsanlegg i privat eie. Sira-Kvina kraftselskap som er en av landets største produsenter av 

vannkraft har «kommunal fastpris» på sine målepunkter. Flere campingplasser som 

videreselger strøm til sine besøkende er på lista over kunder av næringstariffen. Noen av 

næringslivskundene skiller ikke mellom privat og næringsdrift på sine måler/kundeforhold.  

 

Det er behov for rydding i lista over kunder tilknyttet Sirdalstariffen næring. I mangel av 

tilgjengelige retningslinjer bes folkevalgte organer om tolking av hvem som bør ut av 

ordningen på kort varsel frem til nye retningslinjer er vedtatt. 

 

Vurdering 

Sirdalstariffen næring er for tiden en svært kostbar kommunal støtteordning grunnet uvanlig 

høye kraftpriser i markedet. Høye strømpriser forventes vare gjennom vinteren. 

En måte å styre kommunens utgifter til Sirdalstariffen næring er å regulere hvordan prisen 

skal beregnes. En annen måte er å se nærmere på hvem som skal omfattes av ordningen slik 

at volumet endres. Ettersom det mangler oppdaterte kriterier for ordningen må folkevalgt 

nivå gi tolkninger om hvem som bør omfattes av ordningen slik at det kan ryddes i 

kundelistene før nye retningslinjer blir vedtatt i 2022. 

 

Spesielt disse kundene av Sirdalstariffen næring bør vurderes nærmere: 

 

1. Produsenter av fornybar energi 

Det er unaturlig at en landets største kraftprodusenter, Sira-Kvina kraftselskap, skal få sikret 

sitt kraftforbruk ved en kommunal «fastprisavtale». Tilsvarende gjelder andre mindre 

produsenter av vannkraft og vindkraft i Sirdal som ofte tjener på høye kraftpriser om de ikke 

har prissikret sin produksjon for lang tid fremover. Rådmannen foreslår at produsenter av 

fornybar energi i Sirdal tolkes ut av Sirdalstariffen næring. 

 

2. Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft 

Nettselskaper driver i kraftmarkedet og er nærmest til å prissikre sitt behov for elektrisk kraft. 

Rådmannen foreslår at virksomheter som driver overføring av fornybar energi i Sirdal tolkes 

ut av Sirdalstariffen næring. 

 

3. Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal 

Det er ikke naturlig at Sirdalstariffen næring skal omfatte strøm til drift av vann- og 

avløpsanlegg. De fleste av disse anleggene tilknyttet Sirdalstariffen næring gjelder 

hytteområder. Rådmannen foreslår at virksomheter som driver vann- og avløpsanlegg i Sirdal 

tolkes ut av Sirdalstariffen næring. 

 

4. Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie 

Campingplasser og oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler eller som driver utleie 

av hytter viderefakturerer strøm kjøpt av Sirdalstariffen næring. Sannsynligvis ligger det inne 



  

et «fortjenesteelement» i denne viderefaktureringen. Det er mindre naturlig at Sirdalstariffen 

næring skal gå til strøm til campingvogner m.m. Rådmannen foreslår at virksomheter som 

driver campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie i 

Sirdal tolkes ut av Sirdalstariffen næring. 

 

5. Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal. 

Flere religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke/Sirdal Sokn, bedehus o.l. er 

tilknyttet Sirdalstariffen næring. Det er mindre aktuelt å betegne disse som næring selv om 

noen av dem har ansatte på hel- eller deltid. Rådmannen foreslår at religiøse organisasjoner, 

inkludert Den Norske Kirke i Sirdal, tolkes ut av Sirdalstariffen næring. 

 

Siden Sirdal kommune etter kirkeloven å finansiere Sirdal Sokns driftsutgifter, herunder drift 

av kirkebygg, så vil en utelatelse av soknet fra Sirdalstariffen kunne medføre kostnadsøkning 

knyttet til overføring til Sirdal Sokn på et senere tidspunkt. 

 

6. Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 

Flere av kundene i Sirdalstariffen næring er frivillige organisasjoner som driver sine anlegg, 

foreningshytter, leirsteder o.l. uten at de kan anses å drive næring med kommersiell 

overnatting. Det er naturlig at disse kundeforholdene tolkes ut av Sirdalstariffen næring. 

Noen av de frivillige organisasjonene er beredskapsorganisasjoner, eksempelvis Røde Kors, 

Norsk Folkehjelp, Roverne og leitegruppene. En alternativ løsning er at 

beredskapsorganisasjonene får beholde Sirdalstariffen næring grunnet viktig funksjon i 

beredskapsarbeidet i Sirdal. 

 

7. Idrettsanlegg 

Et par idrettsanlegg, skiarenaer og golfbane, er kunder av Sirdalstariffen næring. Det kan 

stilles spørsmål ved om disse driver næring. Rådmannen ber om formannskapets tolking 

hvorvidt idrettsanlegg skal få fortsette på Sirdalstariffen næring. 

 

Konsekvenser for barn og unge 

Konsekvensen av at frivillige lag og organisasjoner mister rimelig strøm i en periode med 

svært høye kraftpriser kan være dårligere økonomi i organisasjonene og redusert tilbud til 

barn og unge. 

 

Konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet og beredskap 

Små konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Frivillige beredskapsorganisasjoner kan få 

incentiver om redusert tilstedeværelse i Sirdal grunnet høy strømpris til sine foreningshytter.  

 

Økonomiske konsekvenser av forslag til vedtak 

 

A. Investering 

Ingen konsekvenser for kommunen. 

 

B. Drift 

Omfanget av Sirdalstariffen næring utgjør om lag 13-15 GWh per år. Det vil si at endring av 

kraftpris med 1 øre/kWh utgjør 130.000-150.000,- kr per år for kommunen. Sirdalstariffen 

næring er per i dag 25 øre/kWh. Dagens markedspris på elektrisk kraft er 150-200 øre/kWh. 

Sirdalstariffen næring vil koste betydelig mer enn tidligere år om ikke kommunen endrer sin 

prising eller reduserer samlet volum på Sirdalstariffen næring. Om volumet reduseres med 1 

GWh vil dette per øre/kWh utgjøre 10.000, - kr per år. Om snittprisen for året blir 1 kr/kWh 



  

vil dette tilsi ett beløp på 750.000,- kroner for kommunen per GWh redusert volum. 

 

C. Budsjettmessig inndekning 

Sirdalstariffen næring dekkes av avsetning til Sirdalsgoder. 

 

Alternative forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1 

Sirdalstariffen næring omhandler dagens kunder inntil nytt regelverk for ordningen er vedtatt. 

 

Alternativ 2 

Som forslag til vedtak + beredskapsorganisasjoner og idrettsanlegg får fortsette som 

Sirdalstariffen næring. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring : 

- Produsenter av fornybar energi  

- Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft 

- Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal 

- Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie 

- Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal 

- Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 

- Idrettsanlegg 

 

De aktuelle kundene underrettes om endringene. Endringene trer i kraft snarest og senest 

1. januar 2022. Rådmannen bes legge frem en sak om nye retningslinjer for 

Sirdalstariffen næring, herunder kriterier for hvem som skal omfattes av ordningen, til 

første ordinære kommunestyremøte i 2022. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.12.2021 – 21/150 

Behandling 

Thor Jørgen Tjørhom SP ønsket sin habilitet vurdert før saken ble behandlet. Han ble vurdert 

habil og var med under behandlingen. 

 

Votering 

Det ble foretatt punktvis votering: 

1. Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring : 

      - Produsenter av fornybar energi. Enstemmig. 

      - Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft. Enstemmig. 

      - Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal. Enstemmig. 

      - Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie  

        5 mot 2(SP,Krf) stemmer. 

      - Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal. 6 mot 1 (Krf) stemme. 

      - Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 6 mot 1 (Krf)     

        stemme. 

      - Idrettsanlegg. 0 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt 5 mot 2 (SP,Krf) stemmer bortsett fra punktet om 

Idrettsanlegg. 

 

 

Formannskapets tilråding 



  

 

1. Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring : 

- Produsenter av fornybar energi  

- Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft 

- Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal 

- Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie 

- Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal 

- Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 

 

De aktuelle kundene underrettes om endringene. Endringene trer i kraft snarest og senest 

1. januar 2022. Rådmannen bes legge frem en sak om nye retningslinjer for 

Sirdalstariffen næring, herunder kriterier for hvem som skal omfattes av ordningen, til 

første ordinære kommunestyremøte i 2022. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2021 – PS 21/110 

 

Behandling 

Tom Ådneram SP, Siri Fidjeland SP og Isak Liland H ønsket sin habilitet vurdert før saken 

ble behandlet. De ble vurdert habile og var med under behandlingen. 

 

Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom SP: 

Sirdalstariffen næring omhandler dagens kunder inntil nytt regelverk for ordningen er vedtatt. 

 

 

Votering 

 

Det ble foretatt punktvis votering: 

1. Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring : 

 

      - Produsenter av fornybar energi. Enstemmig. 

      - Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft. Enstemmig. 

      - Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal. Enstemmig. 

      - Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie  

        12 mot 6(SP4,Krf2) stemmer. 

      - Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal. 17 mot 2 (Krf) stemmer. 

      - Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 18 mot 1 (Krf)     

        stemme. 

      - Idrettsanlegg. 0 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt 13 mot 6 (SP4,Krf2) stemmer bortsett fra punktet om 

Idrettsanlegg. 

 

Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom Sp fikk 6 (SP4,Krf2) stemmer og falt. 

 

Vedtak 

 

1. Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring : 

- Produsenter av fornybar energi  

- Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft 

- Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal 

- Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie 

- Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal 

- Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l. 



  

 

De aktuelle kundene underrettes om endringene. Endringene trer i kraft snarest og senest 

1. januar 2022. Rådmannen bes legge frem en sak om nye retningslinjer for 

Sirdalstariffen næring, herunder kriterier for hvem som skal omfattes av ordningen, til 

første ordinære kommunestyremøte i 2022.Det vises for øvrig til budsjettvedtaket. 

 

 

 

 

 

Svein Tore Åtland Inge Hedenstad Stangeland 

konstituert rådmann                     spesialrådgiver næring 

 

 

 

  

 


