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Iløringsuttalelse - Lov om elsertifikater
Vi viser til høringsnotat av 08.12.2010 om lov om elsertifikater. Dalane energi vil be om
å få komme med en uttalelse til forslaget, selv om vi ikke står på høringslisten.
Dalane energi ser positivt på at det innføres en ordning med elsertifikater sammen med
Sverige, og at denne er teknologinøytral. Selv om vi kan forvente at den ordinære
krallprisen kan bli lavere etter hvert som det kommer ny kraft inn i markedet, og dermed
gi lavere inntekt for vår eksisterende kraftproduksjon, så ser vi positivt på at man får et
virkemiddel som vil fremme økt produksjon av fornybar energi. Dalane energi har i
mange år vært opptatt av å bygge ut nye vannkraftverk og mste opp og utvide eldre
kraftverk, spesielt etter at det i 2004 ble varslet innføring av en ordning med
elsertifikater, der både nye kraftverk som ble bygget etter 1.1.2004, og økning av
produksjonen i eksisterende kraftverk etter det tidspunktet, ville være
elsertifikatberettigede, jfr. Utkast til lov om pliktige elsertifikater av 24. november
2011, § 7 pkt.d.
Av ulike årsaker ble det ikke noe av loven og samarbeidet med Sverige fra 1 januar
2006, slik som lovforslaget la opp til. Det ble i stedet lansert et forlag om en feed-inordning. I den anledning ble det igjen presisert at overgangsordningen for alle anlegg
med byggestart etter I. januar 2004 stod ved lag. Bakgrunnen for
overgangsordningene var at det ikke var ønskelig at aktiviteten stoppet opp i
påvente av et elsertifikatmarked (St.meld. nr . 11 (2006-2007). Da det ikke ble noe av
denne ordningen, ble det ved årsskiftet 2007/2008 tatt opp nye forhandlinger med Sverige
om et felles elsertifikatmarked. I den anledning ble det igjen bekreftet fra Olje- og
energidepartementet at det som er sagt fra tidligere statsråder om at anlegg satt i drift
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• etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikater hvis de ellers
tilfredsstiller kravene, står fast.
Dalane energi hadde lenge vurdert å utvide øgreyfoss kraftstasjon med et nytt aggregat
som ville øke produksjonen med vel 7 GWh, eller over 10%. Med de klare signalene
som var gitt om etablering av et felles svensk/norsk elsertifikatmarked, og at anlegg med
byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta:del i dette dersom de ellers var kvalifisert,
besluttet Dalane energis styre i oktober 2008 å utvide stasjonen med et nytt aggregat. I
praksis ble dette gjort ved å bygge en ny kraftstasjon ved siden av den eksisterende
stasjonen. Anleggsarbeidet ble påbegynt i april 2009, med sikte på ferdigstillelse 1.juli
2010.
Da olje- og energiminister Terje Riis Johansen like før stortingsvalget i september 2009
kunngjorde at man var blitt enige med Sverige om prinsippene for et felles
sertifikatmarked fra 1.1.2012, tok vi det som en bekreftelse på at regjeringen ville følge
opp de lovnader som tidligere har vært gitt. Det var derfor svært skuffende at vi etter
stortingsvalget måtte registrere at dette ikke var tilfelle. I sin pressemelding 29.11.2009
imileder olje- og energiministeren med å fastslå at det er viktig med forutsigbarhet for
kraftselskaper og grunneiere, deretter viser han at dette likevel ikke betyr noe for
regjeringen.
Dalane energi håper at dette er en glipp, og at man fortsatt kan stole på løfter fra landets
øverste myndigheter. Dette kan man vise ved å la alle sertifikatberettigede anlegg med
byggestart etter 1.1.2004 få ta del i sertifikatmarkedet, slik som tidligere lovet.
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