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Høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler 
 

Det vises til brev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 17. september 
2010 vedrørende høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler. 

Norsk Industri har støttet Nærings- og handelsdepartementet i arbeidet med å 
etablere denne ordningen og er tilfreds med den innretningen den har fått. Det 
er positivt at Regjeringen bruker nye virkemidler som gir framdrift på et 
krevende område. Samtidig understreker Norsk Industri at dette kun er en 
delløsning i arbeidet for å sikre industrien kraft til konkurransedyktige priser. 
Statsministeren understreket også dette ved lanseringen av ordningen.  

Det er i fortsettelsen helt avgjørende at norsk industri får samme betingelser for 
krafttilgang som i EU, der det arbeides med en kompensasjonsordning for 
overvelting av kvotekostnaden i kraftprisen. Det er viktig at Regjeringen er aktiv 
overfor EU i dette arbeidet og synliggjør at overveltingen i kraftprisen er minst 
like stor i Norge og Norden som i det øvrige EØS-området.  

Konkrete kommentarer til det oversendte lovforslaget  
De fleste langsiktige industrikraftkraftavtaler er av en slik art at de ikke vil kunne 
anses som verdipapirer. I kraftavtaler av denne type er betingelsene knyttet til 
industriforbruk (grunnrente), leveringssted, avtak over døgnet og lignende. De 
er ikke registrert i et verdipapirregister, og dette er heller ikke ønsket av 
partene. Slike avtaler kan dermed ikke pantsettes. For at garantister skal få 
tilstrekkelig sikkerhet blir det da viktig at man er sikret en inntredelsesrett i 
kraftavtalen og kan søke å utnytte evt restverdi i denne. Vi oppfatter at en slik 
rett sikres gjennom foreslåtte endring, og er tilfredse med forslaget, samt 
plassering av unntaksbestemmelsen. 
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