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FORESLÅTT ORDNING MED ELSERTIFIKATER - HORINGSUTTALELSE FRA EVJE OG 
HORNNES KOMMUNE 

Bakgrunn 
Olje- og energidepartementet (OED) har lagt ut lov om elsertifikater på høring. Lovforslaget vil 
etablere et nødvendig rettslig grurmlag for et felles svensk — norsk elsertifikatmarked fra 1. 
j anuar 2012. 
Sertifikatordningen omfatter alle småkraftverk med byggestart etter 7. september 2009. Videre 
omfattes kraftverk med byggestart mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 med installert 
effekt inntil 1 MW. Høringsfristen er satt til 1. februar 2011. 

Vurdering 
Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Kommunen ser 
behovet for klimavennlig energi og framtidsrettet næring, og er enig med regjeringen i at en 
ordning med et felles svensk-norsk sertifikatmarked er en god måte å skape et grunnlag for en 
slik satsing. 

I Evje og Hornnes kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det 
har blitt bygget 2 småkraftverk i kommunen til nå, med en total produksjon på 45 GWh. 
Satsingen på disse har vært et løft for næringslivet i kommunen, med store investeringer. 
Ett av kommunens kraftverk vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen, til tross for at dette har 
blitt lovet av sentrale politikere og skiftende regjeringer. 

Evje og Hornnes kommune ber om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 
blir sertifikatberettigede. 

Denne uttalen er enstemmig vedtatt av kommunestyret i Evje og Hornnes den 28. januar 2011. 

Med hilsen 
Evje og Homnes koplmune 

Bjørn Ropstad 
ordfører 
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