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Høringsuttalelse fra Bindal kommune om lovforslag for grønne sertifikater 

(elsertifikater) 

Vedlegg: Småkraft (foreslåtte ordning med elsertfikater) 

     Småkraft (tilbakevirkende kraft for elsertifikat) 

     Høringsuttalelse fra Bindal kommune 

Saksprotokoll i Bindal Formannskap - 27.01.2011  

 

Behandling: 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

Det tilrådes at formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelse om lovforslag for grønne 

sertifikater (elsertifikater) 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det tilrådes at formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelse om lovforslag for grønne 

sertifikater (elsertifikater) 
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Saksopplysninger 

Olje- og energidepartementet har sendt på høring et utkast til ny lov om elsertifikater. Formålet 

med loven er å bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Loven gir 

det rettslige grunnlaget for et system for handel med elsertifikater i et svensk-norsk marked.  

Småkraft ber om hjelp fra kommunene til å snu de politiske kreftene i Oslo. Dette på bakgrunn 

av at bedrifter/personer som har startet bygging/prosjektering av anlegg føler seg grundig lurt på 

bakgrunn av de lovnader som er gitt tidligere. Småkraftforenigen håper at formannskapet eller 

kommunestyret kan vedta et innspill til Olje- og Energidepartementet innen høringsfristen 1. 

februar. 

Bindal kommune er ingen direkte høringspart men står fritt til å komme med uttalelse. 

Sør-Helgeland regionråd vil også gi en høringsuttalelse ang. saken. 

Vurdering 

På bakgrunn av at Bindal kommune er en stor kraftkommune samt at det er under bygging og 

planlegges flere kraftverk i kommunen, er det viktig at alle krefter fokuserer på en best mulig 

tilrettelegging for utnyttelse av elkraftressurser i kommunen. En forutsigbar og troverdig politikk 

med nødvendige økonomiske betingelser vil være helt nødvendig for at prosjekter kan realiseres 

slik markedet er i dag. 

 

Det er uheldig slik regjeringen har handtert denne saken siden 2003.  

 

På bakgrunn av dette anses følgende høringsuttalelse om lovforslag for grønne sertifikater som et 

bidrag for støtte til aktører i markedet. 

 

Høringsuttalelse fra Bindal kommune om lovforslag for grønne sertifikater 

Bindal kommune er en stor kraftkommune, med en eksisterende produksjon på ca 600GWh, og 

med planer for bygging av flere vannkraftverk og et større vindkraftverk. Om disse prosjektene 

realiseres, vil kommunen produsere ca 1,4 TWh fornybar energi. Kommunen anser innføring av 

grønne sertifikater som et fornuftig og fremtidsrettet virkemiddel for å nå de forpliktelser Norge 

har som miljønasjon. 

Det politiske system må være troverdig.  

 Myndighetene har gitt løfter om grønne sertifikater til alle kraftverk som blir bygget etter 

1.1.2004. Dette er gjort gjennom stortingsmelding, pressemeldinger, offentlige brev og 

uttalelser i media.  Det er ikke vesensforskjell mellom de grønne sertifikater som var omtalt i 

2004 og den sertifikatordning som nå loves fra 1.1.2012. Det er derfor et klart løftebrudd å 

utelate kraftverk over 1 MW fra overgangsordningen.  Dette svekker tiltroen til det politiske 

systemet og er svært uheldig. 

NVE har i en utredning fra 2002 vist at grønne sertifikater sannsynligvis vil føre til at kraftprisen 

vil reduseres like mye som grønne elsertifikater koster forbrukerne.  En beregning utført av 

småkraftforeningen viser det samme. Dette betyr at de som har bygget kraftverk etter 1.1.2004 

i den tro at regjeringens ord er til å stole på, blir straffet dobbelt opp: 
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1. De går glipp av inntekter de er blitt lovet 

2. Innføring av ordningen fører til redusert strømpris som igjen gir enda dårligere 

lønnsomhet for disse kraftverkene. 

I Bindal kommune har vi ett kraftverk under bygging på 16 GWh som ble påstartet i mai/juni 

2009.  

 Våren 2009 kom det klare signaler på at avtale om grønne sertifikater ville bli signert 

samme høst.   

 Ut fra alle tidligere signaler regnet grunneier det som en selvfølge at anlegget ville være 

berettiget til støtte når sertifikatene ble innført. 

 Juni 2009 var entreprenørpriser så gunstige at grunneier tok sjansen på å starte bygging, 

da man “uansett ville bli med om/når ordningen kom”. 

 September 2009 underskrives intensjonsavtalen med Sverige, og energiminister Riis-

Johansen lover trygghet  “for dei som byggjer ut nå eller som skal begynne å byggje ut.” 

 November 2009 sender NVE ut en pressemelding som setter byggestart som 

datokriterie, slik at kraftverket i vår kommune, stikk i strid med Riis-Johansen sin lovnad 

to måneder tidligere, ikke lenger var berettiget til støtte.  

 Kraftverket er nå snart ferdigbygget, men ble langt dyrere å bygge en forutsatt, og vil 

sannsynligvis gå med kraftig underskudd uten grønne sertifikater.  

Bindal kommune mener det er svært urimelig at kraftverk bygget etter 1.1.2004 skal stenges 

ute fra ordningen. I Norge er det i dag flere hundre rettighetshavere som har våget å satse 

pengene sine på å bygge ny fornybar energi i tråd med regjeringens uttalte satsningsområde . 

Mange av disse kraftverkene går med store underskudd. Disse blir nå fratatt store fremtidige 

inntekter samtidig som de må dekke en regning på flere millioner kroner for å subsidiere de 

som ikke stolte på politikerne og ventet med å bygge.   

 

Bindal kommune ber om at lovforslaget endres slik at alle kraftverk bygget etter 1.1.2004 blir 

omfattet av ordningen slik det er blitt lovet.   

Slik lovforslaget nå er utformet, vil et kraftverk på 1,5 MW installert effekt få lavere omsetning 

enn ett kraftverk på knappe 1 MW. Dette er urimelig.  

Subsidiært ber vi om at det innføres et bunnfradrag for alle kraftverk bygget etter 1.1.2004.  

Vi mener det mest naturlige nivå på et slikt bunnfradrag vil være 3MW/4000 timer (12 GWh), 

som er tilsvarende nivået på den feed-in ordning som ble vedtatt av Stortinget men som ikke 

ble iverksatt.   
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RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk 13.01.2011 

 

 

 

 

Knut Toresen        Kjell Andersen 

Rådmann        Plan- og ressurssjef
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