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Høringsnotat (forslag til lovvedtak), 08.12.2010 
Lov om Elsertifikater  
 
Greater Stavanger som er en kommunalt eid næringsutviklingsorganisasjon har på vegne av sine 
15 medlemskommuner gjennomgått forslaget til lovtekst og vil komme med et høringsinnspill til 
dette. 

Vi har gjennom en bred forankret prosess drøftet forslaget til lovvedtak med en rekke av aktørene 
som driver med energiproduksjon i regionen. Tilbakemeldingen er at dette er en etterlengtet lov 
som vil kunne gi muligheter for å utvikle mer fornybar energi i Norge.  

Vi vil spesielt påpeke følgende aspekter ved forslaget: 

Informasjon i forkant av innføring  
Det et stort informasjonsbehov rundt denne ordningen – og aktørene med OED, NVE og Statnett i 
spissen - må snarest starte et bredt offentlig informasjonsarbeide rundt den kommende ordningen.  
Loven må følges opp med godt forskriftsverk og tydelig kommunikasjon til bransje og publikum slik 
at innføringen av det nye regelverket blir noe som hilses velkommen som et framskritt. 

Forskriftene som skal ledsage loven må utarbeides så raskt som mulig for at bransjen skal kunne 
foreta de investeringer og legge til rette for den handel som kreves etter loven. Her vil et aktivt 
samspill med elektrisitetsprodusentene være nødvendig for å få bedre kunnskap om hvordan 
elsertifikatordningen vil påvirke virksomhetene. 

 
Teknologinøytralitet  
Teknologinøytralitet er et positivt element ved lovforslaget, og vil bidra til å skape 
kostnadseffektivitet gjennom sunn konkurranse mellom teknologier og lokaliteter.  

Stabile rammebetingelser er sentralt for å få investeringer i ny fornybar produksjon. Justeringer av 
lovverket ved kontrollstasjonene må ikke gripe inn i og påvirke lønnsomhet i investeringer som 
allerede er gjennomført.  

For å bevare teknologinøytraliteten må det ikke legges grunnrenteskatt på el sertifikater tildelt 
vannkraft. 
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Det er også klart gitt uttrykk fra flere av kommunene at det for kraftverk som er satt i gang etter 
01.01.2004 må finnes en ordning slik at de kommer inn under ordningen med elsertifikater. 

 
Klagebehandling 
Sist men ikke minst er det presserende å effektivisere klagebehandlingen av prosjekter. 
OED/NVE må tilføres tilstrekkelige ressurser til å kunne opprettholde en høyere servicegrad enn 
det en ser i dag.  

Mange prosjekter som får konsesjon blir anket til OED. OEDs saksbehandlingskapasitet er alt for 
liten til å håndtere disse sakene og OED vil bli en alvorlig flaskehals for å realisere målsettinger om 
økt produksjon.  

Forholdet til EU sitt fornybardirektiv 

Departementet må snarest avklare betingelsene rundt Norges tilknytning til EUs fornybardirektiv 
slik at man får vurdert helheten i hvordan elsertifikatene vil påvirke den samlede energi- og 
kraftbalansen.  
En slik avklaring vil også kunne gi forutsigbarhet i forhold til hvordan Norge på denne måten vil 
kunne utnytte og utvikle sin batterikapasitet på en måte hvor vann og vindkraft brukes i et 
dynamisk samspill. 
 
Innføring av el sertifikater vil kreve avklaring for hvordan umodne teknologiløsninger skal 
støttes framover  
Norge har store muligheter for å kunne produsere store mengder ren fornybar energi og dette kan 
også gi store industrielle og teknologiske muligheter. Det vil være viktig å få klargjort hvordan 
støtte til støtte til umodne fornybarteknologier skal bli gitt. Dette gjelder blant annet havvindkraft, 
solenergi og bølge-, tidevanns- og saltkraft som ikke omfattes av sertifikatsystemet.  
Vi mener at det vil være viktig å gjennomføre en bredt anlagt utredning for å avklare hvordan et 
rettet virkemiddelapparat kan understøtte en slik teknologi- og næringsutvikling. 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

Greater Stavanger 

 

 

        

Jan Soppeland  

Administrende Direktør 

 

 

       Saksansvarlig 

       Birger Haraldseid 

       Mulighetsutvikler 
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