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Rådmannens forslag til vedtak:
Kvinesdal kommune er positive til forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om
inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler.

Behandling i Formannskapet - 26.01.2011

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak

Kvinesdal kommune er positive til forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om
inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler.

Problemstillinga i få ord:
Høringa gjelder forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige
kraftavtaler.  I  Kvinesdal kommune kan dette ha betydning for Eramet Norway Kvinesdal. Da
gjennomføring av forskriften haster, er høringsfristen satt til tre uker.

Saksopplysninger:
Stortinget vedtok 17. des. 2010 lov om endringer i dekningsloven. Dette gjelder rettsvern for
avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler. Endringene er tatt inn som en ny § 7-14 i
lov av 8. juni nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett. Den skal sikre at avtaler som gir
garantistiller rett til å tre inn i kraftavtaler i kraftkjøpers sted, står seg overfor konkursboets
allmenne rett til inntreden etter dekningslovens § 7-3. I dekningslovens § 7 — 14 første ledd
står;  "avtaler om kjøp av kraft der kjøperen driver kraftintensiv, industriell virksomhet som
ncermere fastsatt i forskrift gitt av Kongen, og avtalen har en løpetid på syv år."

Med kraftintensiv, industriell virksomhet i dekningslovens § 7-14 første ledd menes
virksomheter registrert innenfor enkelte grupperinger av Norsk standard for
næringsgruppering (SN2007) 16, 17 og 24 eller virksomheter som vil være omfattet av
næringskodene 20, 21, 24 og 27 (SN 2002). Dette omfatter næringene trelast og trevare,
treforedling, kjemisk produksjon og metaller.  I  Kvinesdal gjelder dette for Eramet Norway
Kvinesdal.

Denne forskriften inngår i regjeringens arbeid med å etablere en ny garantiordning under
Garanti instituttet for eksportkreditt (GIEK) for kraftintensiv industris kraftkjøp. Det legges
stor vekt på å få på plass ordningen raskt, det legges opp til at den skal være gjeldende fra
begynnelsen av februar.
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Forskriften § 3 innebærer at rettsvernregelen i dekningsloven § 7 — 14 kun vil gjelde for
avtaler om inntredelsesrett i kraftavtaler som har et volum på minst 35 GWh for
avtaleperioden, dvs, over en periode på minst sju år. Kravet til kraftavtalens størrelse gjelder
uavhengig av om kraftkjøper er en kraftintensiv virksomhet eller et innkjøpsfellesskap
bestående av flere kraftintensive virksomheter. Eramet Norway bruker ca. 750 GWh i året.
Dette er så langt en kjenner til den eneste bedriften i Kvinesdal som pr. i dag blir omfattet av
ordningen.

Slike langsiktige kraftavtaler innebærer betydelige forpliktelser. Det er derfor viktig for de
involverte partene å kjenne til om en avtale om garantistillers inntredelsesrett står seg i en
konkurssituasjon (dvs, overfor konkursboets rett til inntreden i skyldnerens avtaler etter
dekningslovens § 7-3). En presisering som gjøres nå vil gjøre det mer forutsigbart for partene
som er involvert i en langsiktig kraftavtale, og gi minst mulig rom for tolkningstvil.

Rådmannens vurdering:
I praksis vil denne garantiordningen gjøre det enklere for industrien å inngå langsiktige
avtaler med ulike kraftleverandører. Garantien trår i kraft om en kraftforedlende bedrift går
konkurs (og dermed slutter å bruke kraften), og sikrer at kraftleverandør får den prisen som
var avtalt i avtaleperioden.

Dersom eksempel en kraftforedlende bedrift inngår en langsiktig avtale om å kjøpe kraft for
30 øre kWh, men underveis går konkurs, vil kraftleverandør måtte selge kraften til spotpris,
og kan dermed risikere et tap om prisen på markedet er lavere enn 30 øre KWh. Denne
forskriften gir en garantiordning som medfører at dette evt. tapet skal dekkes under den nye
garantiordningen under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Det er industrien selv
som skal betale inn en premie til GIEK ordningen som skal være selvfmansierende, slik at
bedriften nødvendigvis ikke vil tjene på ordningen. En har ikke kjennskap til størrelsesbeløp
for premie for bedriftene, men en antar at denne vil være relativt lav, da det antas at risikoen
er lav.

Det vil sannsynligvis bli enklere for kraftforedlende industri å inngå langsiktige avtaler med
flere kraftleverandører pga garantiordningen, noe som vil kunne medføre større konkurranse
om leveranse av kraft. Økt konkurranse vil kunne medføre gunstigere kraftavtaler for
industrien. I dag er det i hovedsak Statkraft som står for leveranse til denne type industri.

Ordfører har tatt opp saken i en rekke sammenhenger og har vært pådriver for å få på plass
langsiktige avtaler for kraftforedlende industri. Temaet har også vært drøftet med Eramet
Norway Kvinesdal som er fornøyd med at det kommer en ordning på slike langsiktige
avtaler.

Således tolkes det som en positiv ordning som er etablert for kraftforedlende industri, og en
anbefaler å gi sin tilslutning til at ordningen blir innført som planlagt.

I saken er følgende vurdert:
Likestilling Ikke aktuelt
Økonomi Ja
Folkehelse Ikke aktuelt
Milj ø
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