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Høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler

Det vises til høring fra Nærings- og handelsdepartementet publisert på www. nhd.no,

datert 17. september 2010 vedrørende høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige

kraftavtaler.

Norsk Industrikraft og selskapets eiere, Finnfjord AS og Norske Skogindustrier ASA, har

støttet Nærings- og handelsdepartementet i arbeidet med å etablere denne ordningen. Vi

tror at en garantiordning, gjennom å minske kredittrisiko knyttet til inngåelse av langsiktige

kraftkontrakter, kan bidra til at flere av de industribedrifter som ønsker forutsigbarhet for

kraftkostnadene får mulighet det. Vi håper den også kan bidra til at flere produsenter vil

tilby lengre kontrakter. Langsiktige kraftkontrakter gir nødvendig forutsigbarhet for

kapitalintensive og energiintensive virksomheter. Garantiordningen og det faktum at

kontrakten kan stilles som sikkerhet for garantien er et godt utgangspunkt for forhandlinger

med kraftleverandører og garantister.

Garantiordningen vil imidlertid ikke bidra til å fjerne eller redusere det sær-europeiske

CO2-påslaget i kraftprisen. Kraftprodusentenes overvelting av kvotekostnadene til

kraftprisen gjør at energiintensiv industri i EØS-området, i de land der det ikke finnes

industritariffer eller lignende, ser en kraftpris som er langt høyere enn konkurrentene i det

globale markedet. Dette øker risikoen for utflytting og karbonlekkasje. For industri i

vannkraftbaserte systemer blir denne overveltingen av CO2-kostnader særlig vanskelig å se

den politiske logikken i. Vi er derfor glade for regjeringens signaler om at norsk industri skal

ha de samme rammevilkår knyttet til klimapolitikken som industri i EU for øvrig. Da må man

også vurdere en ordning for kompensasjon av de indirekte CO2-kostnadene, dersom det

åpnes opp for dette i retningslinjene for miljøstøtte. Det er viktig at regjeringen er aktiv

overfor EU i dette arbeidet og synliggjør at overveltningen 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.

Skulle det være behov for mer informasjon eller andre oppklaringer står Norsk Industrikraft

til disposisjon.

Med vennlig hilsen
Norsk Industrikraft AS
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