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Kommentar til høring - endringer i EnergHoven og enkelte andre lover 

Viser til ovennevnte høring og til telefonsamtaler 21. og 22. februar med Karoline Wiermyhr og 
sender herved NPS kommentarer til forslag om ny § 9-4 om sikring av fortsatt levering ved konkurs 
hos konsesjonær. 

I § 9-4 annet ledd gis beredskapsmyndigheten anledning til å pålegge fortsatt drift i inntil 12 uker 
dersom en konsesjonær tas under konkursbehandling som beskrevet i første ledd. 

I henhold til vår markedsplasskonsesjon er NPS pålagt å opptre som motpart i all handel. Dette er 
et viktig element for at aktørene skal ha tillitt til markedsplassen og for at NPS skal kunne fungere 
best mulig i den rollen vi har i det å legge til rette for et velfungerende marked. For å sikre at alle 
aktører alltid kan forvente å få oppgjør fra NPS for sin handel har vi et regelverk som stiller strenge 
krav til alle aktører om sikkerhetsstillelse for den handel de har gjort, slik at dersom en aktør går 
konkurs vil NPS likevel være i stand til å oppfylle motpartsansvaret mot øvrige aktører. 

Vi ser at den nye § 9-4 kan innebære en stor risiko for markedsplassen, og dermed også våre 
aktører, dersom dette innebærer at f.eks en nettoperatør som også driver distribusjon av elektrisk 
energi skal få fortsette å kjøpe fra NPS i 12 uker uten at de har dekning for kjøp eller tilstrekkelig 
sikkerhetsstillelse. 

Slik vårt regelverk er vil en aktør på markedsplassen som ikke oppfyller kravene til oppgjør og/eller 
sikkerhetsstillelse — for eksempel som følge av konkurs eller manglende betalingsevne — bli 
utestengt fra handel. NPS mener at det er slik dette også må fungere i framtiden for å sikre 
trygghet for å handle på og opprettholde aktørenes tillit til markedsplassen. 

Vi ber derfor om en avklaring på hvordan bestemmelsen i § 9-4 er tenkt å fungere for nettselskaper 
som også er distributører og som dermed sannsynligvis skaffer til veie elektrisk energi fra 
markedsplassen NPS. 
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