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Høringsuttalelse angående kontrollstasjon for sertifikater 

Kontrollstasjon 2015 

 
Viser til høring høringsbrev av 11.02.2014 angående kontrollstasjon for elsertifikater 

(kontrollstasjon 2015). 

 

Vi trodde på de sterke lovnader som ble gitt, og valgte å satse 57 millioner kroner i 2009/2010 i 

utbygging av Veslefallet Kraftverk med en beregnet midlere produksjon på 15,7 GWh 

(oppstarten for vår utbygging var ca. 6 måneder før fristen på 7. september 2009 for å være 

med i sertifikatordningen).  Utbyggingen vår ble dermed foretatt til en utbyggingspris på 3,63 

kr/kWh. 

 

Med dagens priser på elektrisk energi og prisforventningene framover (disse er lave som en 

følge av all fornybar og sertifikatberettiget kraft som kommer inn på nettet mot 2020), kan 

anlegget ikke forrente den investeringen som er gjort.  Uten annen egenkapital fra eierne, ville 

vi måtte ha avhendet anlegget i håp om å dekke mesteparten av gjelden.   

 

De priser som gjaldt da utbyggingen ble startet og lovnaden om grønne sertifikater, gjorde at 

satsingen på utbygging av Veslefallet Kraftverk (som ble gjort i egen regi og med stor 

egeninnsats), resultatmessig skulle bidra til videre satsing på utbygging av fornybar energi, da 

eierne sitter på flere utbyggingskonsesjoner.  Resultatet med betydelig lavere kraftpriser og 

fravær av sertifikater, er at andre deler av virksomheten vår må støtte kraftverket.  Det 

innebærer en tapping av egenkapital hos eierne og redusert evne til å løfte videre 

kraftutbyggingsprosjekter (vi har fått konsesjon på utbygging av Kolåsmyrfallet og Styggberget 

Kraftverk på ca. 27 GWh i årsproduksjon). 

 

Historien om politikernes og Stortingets lovnader når det gjelder grønne sertifikater bør være 

vel kjent.  Vi vil allikevel minne om regjeringspartienes og støttepartienes dokument 8 forslag 

(dokument 8:84 S(2012-2013)) fra 4. april 2013.  Slik beskrev den gang opposisjonen (dagens 

regjering og støttepartiene i Stortinget) den daværende regjerings håndtering av at 170 

kraftverk ble utelatt fra sertifikatordningen: 
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De som satset og tok mest risiko, blir straffet. Regjeringens overgangsordning premierer ikke 
foregangsmenn, entreprenørskap eller utvikling. Den premierer tilbakeholdenhet og dem som 

sitter på gjerdet. Det mener forslagsstillerne er uheldig. Avtalen med Sverige om 
elsertifikatmarkedet, loven om elsertifikater og eventuelle andre bestemmelser bør derfor 
gjennomgås på nytt med sikte på at alle kraftverk som tidligere var forespeilet å få være 
med i elsertifikatmarkedet og overgangsordningen for denne, får delta, så sant de ellers 
tilfredsstiller kravene for å være berettiget til elsertifikater. 

 

For å hindre at flere småkrafteiere og kraftverksgründere skal måtte forlate bransjen (konkurs 

eller salg) og i tillegg sitte igjen med ikke ubetydelige tap, ber vi den sittende regjeringen med 

hjelp av støttepartiene i Stortinget nå sørge for å gjennomføre forslaget i dokument 8:84 S: 

Stortinget ber regjeringen gjennomgå avtalen med Sverige om elsertifikater med 

sikte på å utarbeide og fremme forslag med de nødvendige lovendringer mv. slik at 

alle kraftverk med byggestart fra og med 1. januar 2004, og som kvalifiserer for 

grønne sertifikater fra 2012, skal inkluderes i overgangsordningen. (Vår utheving) 

 

Undertegnende har gjennom hele sitt voksne liv jobbet lokalt for Høyre – i 2 perioder som 

varaordfører i Stor-Elvdal – i tillegg til næringsorganisasjoner som Norskog og 

Småkraftforeninga.  I mitt politiske liv har jeg aldri vært borte i en sak som denne – hvor så 

mange lovnader er brutt.  Regjeringen har nå en unik mulighet til å rette opp dette – enten ved å 

få til en løsning hvor de utelatte 170 kraftverkene får være med i sertifikatordningen etter 

nærmere avtale med Sverige – eller at det opprettes en egen norsk kompensasjonsordning for 

disse. 

 

For å gjenopprette tillitten til ordningen med elsertifikater er det særdeles viktig at Norge 

innfører samme overgangsordning for de som trer inn mellom 2020 og 2035, samt at 

avskrivnings- og andre skattregler blir minst like gode som de svenske. 

 

I tillegg viser vi til Småkraftforeninga’s uttalelse i den samme saken. 

 

Undertegnende viser ellers til sin uttalelse i forbindelse med høring angående ny lov om 

elsertifikater fra 01.02.2011, som følger vedlagt i kopi. 

 

Med hilsen 

For KIÆR MYKLEBY / Veslefallet Kraftverk 

 
Anders Kiær 
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