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Høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler 
 

Vi viser til høringsdokumenter av 17. september 2010 fra Nærings- og handelsdepartementet vedrørende 

nevnte sak, med høringsfrist 1. november.  

 

Vi har gjennomgått høringsnotatet og har noen mindre kommentarer:  

 

Slik vi forstår forslaget, innebærer det at man i visse kraftkontrakter kan avtale at en garantistiller - som 

ved inngåelsen av kraftkontrakten har garantert overfor kraftselgeren for kraftkjøperens oppfyllelse av 

kraftkontrakten, eller stilt garanti for et lån brukt til å betale et forskudd - ved mislighold eller i andre 

tilfeller skal kunne tre inn i kraftkontrakten, overdra kraftkjøperens kontraktsposisjon til en ny kjøper eller 

innløse kraftkontrakten hos kraftselgeren. I så fall går disse rettigheter for garantisten foran boets rett til å 

tre inn i kontrakten. Slik vi ser det, må dette være en grei ordning, ettersom vi uansett må kunne forvente 

at konkursboet vil tre inn i en (for boet) lønnsom avtale.  

 

Det fremgår også av kommentarene til bestemmelsen at den åpner for at partene kan avtale ulike vilkår 

for garantistillerens rettigheter i kontrakten (kommentar til fjerde ledd, kap 8 på side 16). Sett fra 

selgerens side kan det f.eks være aktuelt å kreve at også den som kontrakten overdras til, må oppfylle 

vilkårene for at kontraktsprisen kan legges til grunn i grunnrentesammenheng. Energi Norge støtter derfor 

denne presiseringen.  

 

På side 11, siste avsnitt under kap 6.1 uttales det at: ”Departementet ber spesielt om høringsinstansenes 

vurderinger av om kraftkjøper og kraftselger har en beskyttelsesverdig interesse i å inngå kontrakter som 

faller utenfor definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-2, og som dermed ikke kan pantsettes etter 

gjeldende rett”. De kontraktene som faller utenfor, vil antagelig være alle fysiske avtaler, i alle fall de 

som er mer skreddersydde. Selv om Energi Norge ser fordelene med standardisering, mener vi at partene 

kan ha beskyttelsesverdige interesser i å skreddersy avtaler etter kjøpers (eller for saks skyld selgers) 

behov. Energi Norge ber derfor om at det tas hensyn til dette forholdet i loven. 
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