
Side 1 av 3 

Flå kommune 
SAMLET SAKSFREMSTILLING 
MØTEBOK 

Saksnr. 2/11 
Arkivsaksnr.: 11/2 
Arkivkode: S10 

Saksbehandler: Odd Egil Stavn 

Saksnr.: 	Utvalg 	 Møtedato 
2/11 	Formannskapet 	 18.01.2011 

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORESLÅTT ORDNING MED 
ELSERTIFIKATER 

Saken avgjøres av: 
Formannskapet 

Vedlegg: 
Brev fra småkraftforeninga av 8.desember 2010 

Saksopplysninger: 
8. desember 2010 vil alltid stå som en viktig dato for småkraftnæringen i Norge. Det er datoen 
da regjeringen etter nesten ti år med "ett skritt fram, to tilbake" endelig la fram lovforslaget som 
kommer til å etablere et felles svensk-norsk marked for elsertifikater. 
Ordningen er god og svært viktig for at det skal kunne satses på fornybar energi i Norge. 
Ordningen vil bidra til store investeringer i distrikts-Norge og gi nye muligheter til fortsatt 
bosetning og næringsvirksomhet. 

Begrenset tilbakevirkende kraft, tross løfter 
Likevel var dagen svært vanskelig for et stort antall småkrafteiere rundt om i Norge. Dette er en 
gruppe småkrafteiere som ikke får være med i ordningen, og som har investert store summer for 
å bidra til at samfunnet får mer fornybar energi. 

Nå går startskuddet for en hard kamp for å sørge for at politikerne blir minnet om sine løfter 
gjennom disse årene. Alle de flere enn 180 kraftverkene over 1MW som ble bygget mellom 1. 
januar 2004 og 7. september 2009 fordi lokale gri)ndere trodde at politiske løfter ville bli 
gjennomført. 

Vurdering: 
Det er viktig at alle som har bygget småkraftverk i perioden mellom 1. januar 2004 og 7. 
september 2009 får være med på ordningen med elsertifikater. Dette må også gjelde kraftverk 
med installert effekt over 1 MW. Det vil minske den økonomiske risikoen for disse verkene 
da inntektene blir høyere. Småkraftverk har en høy risiko i form av endringer i 
rentebetingelser, kraftpris og produksjon (nedbør). Dette gjelder like mye for småkraftverk 
med installert effekt over 1 MW som de som har mindre installert effekt. 
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Rådmannens innstilling: 
Formannskapet slutter seg til følgende uttalelse fra Småkraftforeninga: 

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 Flå kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har blitt 
bygget 2 småkraftverk i kommunen, med en total produksjon på ca 15 GWh. 
Satsingen på disse har vært et løft for næringslivet i kommunen, med investeringer på 25 
millioner. 

To av kommunens kraftverk vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen, til tross for at disse 
har blitt lovet dette av sentrale politikere og skiftende regjeringer. 

Flå kommune er positiv til at ordningen med grønne sertifikater må komme på plass. Flå 
kommune ber om at de som har bygd kraftverk i Flå etter 01.01.2004 også blir tatt inn i 
ordningen for produksjon av fornybar energi. 

Formannskapet behandlet saken den 18.01.2011, saksnr. 2/11 

Formannskapets vedtak: 
Formannskapet slutter seg til følgende uttalelse fra Småkraftforeninga: 

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 Flå kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har blitt 
bygget 2 småkraftverk i kommunen, med en total produksjon på ca 15 GWh. 
Satsingen på disse har vært et løft for næringslivet i kommunen, med investeringer på 25 
millioner. 

To av kommunens kraftverk vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen, til tross for at disse 
har blitt lovet dette av sentrale politikere og skiftende regjeringer. 

Flå kommune er positiv til at ordningen med grønne sertifikater må komme på plass. Flå 
kommune ber om at de som har bygd kraftverk i Flå etter 01.01.2004 også blir tatt inn i 
ordningen for produksjon av fornybar energi. 

Enstemmig vedtatt. 



Side 3 av 3 

Rett utskrift. 
Flå kommune den 18. januar 2011 
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