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Høring – Ny lov om elsertifikater 

 

Det vises til mottatt høringsbrev datert 8. desember 2010 om forslag til ny lov om 

elsertifikater. 

 

HSH organiserer mer enn 14 000 virksomheter innenfor et bredt spekter av bransjer. Våre 

medlemmer er alle avhengig av et velfungerende og kostnadseffektivt kraftmarked for å 

kunne produsere sine tjenester.  

 

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt innføringen av elsertifikater er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. En mer hensiktsmessig og miljøvennlig kraftpolitikk vil være at all 

næringsvirksomhet møter de samme rammebetingelsene i kraftmarkedet.  

 

HSH ønsker også å påpeke at de totale kostnadene for sluttbruker ved innføring av ny lov 

om elsertifikater vil være større enn det departementet i høringsforslaget gir som anslag 

for direkte kostnader knyttet til elsertifikatordningen. Det må gjøres betydelige 

investeringer i sentral- og regionalnettet for å tilslutte nye produsenter til strømnettet og 

for å transportere strøm internt i Norge og over landegrensene. Denne kostnaden må også 

dekkes inn av sluttbruker og vil gi en betydelig økning i nettleien på sikt. 

 

Vi vil videre i dette høringssvaret rette oppmerksomheten mot enkelte forhold HSH mener 

er av stor betydning for å få ordningen med elsertifikater til å fungere best mulig. 

 

Urettmessig kostnadsfordeling 

HSH ønsker gjennomgående, gode rammevilkår for hele næringslivet, ikke særordninger 

for enkeltnæringer. Over tid er økonomisk vekst avgjørende for vekst i velstand og 

velferd. Størst vekst får vi når arbeidskraft og kapital anvendes i næringer med høy 

avkastning på de ressursene de legger beslag på. Det gir høy verdiskaping. Særregler for 

enkeltnæringer eller virksomheter gir disse et kunstig fortrinn i kampen om arbeidskraft 

og kapital. Dette skjer på bekostning av andre næringer eller virksomheter som ville gitt 

bedre avkastning i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
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HSH har på denne bakgrunn lenge forfektet prinsippet om næringsnøytralitet. Billig kraft 

og fritak for miljøavgifter er eksempler på diskriminering mellom næringer som savner 

reell samfunnsøkonomisk begrunnelse, og som er direkte skadelige for samfunnet som 

helhet.  

 

Departementet legger i lovforslaget opp til at kraftkrevende industri, veksthus og 

treforedling ikke skal påføres kostnader ved innføringen av elsertifikater. Dette gjelder 

områder som i dag er fullt fritatt for el-avgift. Konsekvensen av fritakene er at resten av 

det norske næringslivet og husholdningene får en stadig større regning å betale for å 

subsidiere kraftkrevende næringsvirksomhet i Norge.  

 

I følge departementets egne tall var netto elforbruk i Norge på om lag 116,6 TWh i 2008. 

Av dette utgjorde forbruket som nå foreslås unntatt kostnader ved elsertifikater 43,2 

TWh. Legger man til grunn departementets beregninger av de direkte kostnadene av 

elsertifikatene i høringsforslaget - tabell side 23 – vil dette medføre en årlig merkostnad 

på nærmere 2,5 milliarder kroner i 2020 for de som må ta regningen. Denne kostnaden 

kommer i tillegg til kostnadene den ikke-skjermede delen av næringslivet får gjennom å 

betale for ”sine egne” elsertifikater. I tillegg vil som nevnt nettleien øke som følge av 

investeringer som er nødvendig for å få inn nye produsenter på nettet. 

 

HSH forutsetter at lovforslaget om å unnta deler av norsk næringsliv for kostnader knyttet 

til elsertifikater ikke kan gjennomføres før det er notifisert. 

 

Viktig med anleggsbidrag 

HSH er positive til at departementet har gått inn for en teknologinøytral 

elsertifikatordning og at man på flere områder i høringen trekker inn viktigheten av å få 

på plass kostnadseffektive løsninger ved produksjon av ny fornybar energi. Departementet 

tar derimot ikke opp problemstillingene rundt anleggsbidrag i lovforslaget. For 

nettselskapene – og i siste omgang sluttbrukerne – er det viktig å få avklart hvem som skal 

finansiere tilkoblingen av nye produsenter til nettet. Anleggsbidrag fører etter HSHs 

mening til at aktørene møter de reelle kostnadene ved å etablere ny produksjon og er 

med og sikrer målsettingen om at det er de samlet sett mest kostnadseffektive enhetene 

som bygges ut først. 
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