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Ny gararitiordning for kraftintensiv industris kraftkjop
Høringsuttalelse fra Sunndal kommune til lovforslag om sikkerhet i langsiktige
kraftavtaler.

økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune behandlet i sak 103/10 den 26.10.10
høringsnotatet fra nærings- og handelsdepartementet om ny garantiordnin~ for kraftkjøp til den
kralEkre\ ende industrien, og fattet slikt ‘vedtak ( m uttalelse:

“Økonomi— og planutt’alget vurderer /ovforslaç’et om •wÅkerhet i lang,siktiçe kraftavialer
presentert i næring.s— og handel.vdeparteinen!et.s høringsnotat (utsendt med brev datert 17.09.10)
som positivt for mindre og mellom.s tore krafikrevende bedrifter.
Det påpekes samtidig atforslaget ser ut til a ~illeJå begrenset betydning for store kraftkrevende
bedrifter som Hydro Sunndal. Langsik!iç’e krafikontrakter pa inini~num 25 års lengde og
kompensasjon for indirekte C02-m’gift pa kraft er nødvendige tiltak for (i beholde og utvikle
aluminiumsindustrien i Nor~’e.

Vedlagt følger sakspapirer med ~cdtak i saken.

d hilsen

st Aalhu Eriksen
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Sunndal kommune aksnr: 2010/1673-2

Sakshehandler: Esier Aalhu Eriksen

Saksframlegg

Uh alg Utvalgssak Motedato

økonomi- og planutvalget 103/10 26. 10.2010

Horingsuttalelse fra Sunndal kommune til lovforslag om sikkerhet i
langsiktige kraftavtaler.

Rådmannens innstilling

økonomi— og planutvalget vurderer lo’.~ forslaget om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler presentert
i nærings- og hande1sdepartementet’~ høringsnotat (utsendt med hre\ datert 17.09.10) som
positivt for mindre og mellomstore kraftkrevendc bedrifter.
Det påpekes samtidig at forslaget ser ut til a ~ille få begrenset betydning for store kraftkrcvende
bedrifter som Hydro Sunndal. Langsiktige kraftkontrakter pa minimum 25 ars lengde og CO2-
fritak pa kraft er nod~ Lndige tiltak For a beholde og utvikle aluminiumsind&istrien i Norge.

Behandling i økonomi- og planutvalget - 26.10.2010

Ordfører Ståle Refstie fremmet følgende forslag til endring:
“‘C02-fritak” endres til “kompensasjon for indirekte C02-avgift’.”

Endringsforslaget ble satt opp i mot innstillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

økonomi- og planutvalget. vurderer lovforslaget om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler presentert
i nærings- og handelsdepartemcntets høringsnolat (utsendt med brev datert 17.09.10) som
positivt for mindre og mellomstore kraftkrevende bedrifter.
Det påpekes samtidig at forslaget ser ut til å ville få begrenset betydning for store kraftkrevende
bedrifter som Hydro Sunndal. Langsiktige kraftkontrakter pa minimum 25 ars lengde og
kompensasjon for indirekte C02-avgift på kraft er nødvendige tiltak for a beholde og utvikle
aluminiumsindustrien i Norge.

Vedlegg

I Høring av lovforslag om sikkerhet langsiktige kraftavtaler, brev fra nærings- og
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handelsdept.. datert 20.09.10

2 Nærings- og handclsdepts. høringsnotat - høringsfrist I. no~cmber 201()

Saksopplysninger

I fjor- høst ble det vedtatt etablert en garantiordning for kraftkjøp til kraftkrevendc industri under
Garu,itii,is!itiiiitei f~r ek.sp~rtkrediu (G lEK ). med en ramme på 20 mrcl. kroner i statsbudsjettet
for 2010. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering nar
langsiktige kraftavtaler skal inngås.
Langsiktige kraftavtaler skal kunne stilles som sikkerhet for garantier i ordningen, men

hjemmelsgrunnlaget for en slik sikkerhetsstillelse må vurderes nærmere. En sikkerhetsstillelse
kan redusere GIEKs risiko i garantiengasjernenlene, og kan derfor være a’. gjorende når dc
enkelte garantiavtalene i ordningen skal inngas.
Nærings- og handelsdepartementet fcreslår en lovendring som sikrer at kraftavtaler skal kunne
stilles som sikkerhet for garantier nar kraftkrevcnde industri kjøper kraft pa langsiktige vilkar. Et
høringsnotat er sendt bl.a. til industrikommunene. slik at disse skal kLinne gi merknader og
innspill i det videre arbeidet med lovforslaget.

Nærings- og handelsdepartementet Foreslår i høringsnotatel en lovendring som innebærer et
unntak fra dekmngslo~ en ~ 7-3 om konkursboets rett til å tre inn i skyldners avtaler.
Lovendringen vil gi garantistiller i langsiktige kraftavtaler rett til å tre inn foran konkursboet i en
konkurssituasjon. Nærings- og handelsdepartementet foreslår at bestemmelsen plasseres i
dekningsloven.
Garantiorclningen skal være pa ordinære forretningsmessige vilkår og innenft)r EOS-avtalens
rammer. Langsiktige kraftavtaler inng~s som oftest bilateralt mellom kraftselger og store
krafikjøpere. I slike avtaler krever gjerne kraflselger at kraftkjøper stiller mccl motpartsgaranticr
Konsekvensen a~ mislighold fra kraftkjopers side reduseres for kraftselger dersom kraftkj@per
stiller med slike motpartsgarantier.
Ved etableringen av en slik garanhiordn ing far partene et instrument til å håndtcre
motpartsrisikoen forbundet med langsiktige kraftavtaler. Garantiordningen, slik den er tenkt
utformet, skal gjelde for virksomheter som har et årlig kraftforhruk på minst tO GWh innenfor
trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkte.r og metaller (om lag 80-90 bedrifter i dag).

GIEK stiller garantier i forbindelse mcd norsk eksport og investeringer i utlandet. (3IFK kan dekke eksport av de
fleste typer produkter og tjenester til o~ei 150 land. GIEK tilbyr garantier ikke lån. GIFKs garantier er utstedt p~
vegne av (len norske stat.

Vurdering

Nærings- og handelsdepartementet har ~urdert tre ulike løsninger for å ivareta GIEKs behov for
sikkerhet i kraftavtalen:

• Utvidelse av panteadgangen

• Presisering av definisjonen av varederivat i verdipapirforskriften

• Unntak fra boets inntredelsesrett
Nærings- og handelsdepartementet mener at den beste løsningen vil være et unntak fra boets
inntredelsesrett. slik at GIEK eller en annen garantistiller. e~’entuelt långiver, vil fa en trygg
sikkerhet for a kunne tre inn i langsiktige kraftavtaler.
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Sunndal kommune har bedt Hydro Sunndal om synspunkter pa innholdet i høringsnotatet. Bade i
administrasjonen og fagforeninga er man enige om at for hydro er det andre grep som må til for
å sikre kraftkontrakter for fortsatt drift etter 2020 når dagens kontrakter gar ut. Forslaget vurderes
som meget positivt for mindre og mellomstore bedrifter. Men for Hydro er det avgjørende for a
sikre arbeidsplasser i Siinndal, at eksisterende kraftkontraker mellom Hydro og Statkraft (som
går ut i 2020 og 2022) blir reforhandlet med riktige og konkurransedyktige priser. C02-fritak pa
kraft og avtaler om kraftkontrakter for minimum 25 ar ~urderes som avgjørende.

Rådmannen oppsummerer lo~’forsIaget som positivt for mindre og mellomstore kraftkre\ende
bedrifter, men vil papeke at forslaget ser ut til a ville fa begrenset betydning for store
kraftkrevende bedrifter som Hydro Sunndal. Langsiktige kraftkontrakier pa minimum 25 ars
lengde og C02—fritak pa kraft er nødvendige tiltak for a beholde og utvikle aluminiumsindustrien
i Norge.
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