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Vedr. forslag til lov om elsertifikater - "horingsnotar. 

Som medeier i et småkraftverk i Åmli kommune har jeg fulgt med i utviklingen av 
elsertifikatsaken og er ganske skuffet over det som har munnet ut i høringsnotatet fremlagt av 
Olje- og energidep. i kap 1 § 8. 

Jeg våger meg derfor til å komme med et forslag som jeg håper blir vurdert. 

Primært synes jeg alle som har bygget etter 1/1 — 2004 burde bli omfattet av ordningen noe 
som også Småkraftforreninga vil hevde. 

Men som et kompromi kunne man velge en ordning med en viss "avtrapping" fra 1 Mv og 
oppover, som jeg har skissert i vedlagte skriv. Dette vil være en mykere og mindre politisk 
brennbar ordning som også i stor grad tar hensyn til Soria Moria erklæringa. Her vil de fleste, 
og spes. de minste, småkraftverka få et " plaster" på såret. 

Se vedlagte følgeskriv. 

Åmli, 21/1 — 2011 
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GIZØNNE SERTIFIKATER - OVERGANGSORDNING - KOMPROM1 MELLOM 
" DE RØDGRØNNE " OG OPPOSISJONEN / SMÅKRAFTINTERESSER. 

FORSLAG TIL OVERGANGSORDNING FOR SMÅKRAPTVERK SATT I DRIFT 
FRA 1/ 1 — 2004 TIL 2012 ( HØSTEN 2009). 

Alle Småkraftverk under 5 MW satt i produksjon etter 1/1 - 2004 blir med 
sertifikatordninga med en andel ( % - andel ) avhengig av innstalert effekt. 

Slik: et kraftverk med innstalert effekt på 1 MW ffir !00 %. ( som forslaget fra dep. i Soria 
Moria ) — eti på 2 MW ffir 50 %, ett på 3 MW ffir 33,3 % o.s.v. av antall ore pr. produsert 
kwh som det grønne sertifikattilkgget til en hver tid 

Eksempel-  ett kraftverk på 1,6 MW vil 1000 I 1600 * 100 = 62,5 % 

Dette vil være en mye mer smidig ordning enn den som ble kunngjort i okt 2009. 

Her vil alle under 5 MW bli med med en viss andel og man vil dempe det høye 
konfliktnivået som har oppstått mellom departementet og de 150 — 200 småkraftverkene dette 
gjelder. Man vil også unngå ulike tilpasninger som motvirker hensikten med 
sertifikatordningen. 

Varighet Sertifikator&ingen skal gjelde fram til 31/1 i det året som fi-emkommer slik: 
2027 — ( 2012 — årstall for oppstart av produksjon ) = 	 

Argumentasjonen mot den av staten foreslåtte ordnimg er vel kjent 

NB: Satt i produksjon er mye lettere å tidsfeste enn hyggestart. Er det byggestart om man 
foretar en prøvegaving året før man begynner å bygge ? 
Hvert kraftverk vil få en fast faktor ( % ) av innstalert effekt 	multipliscrer 
produksjonen og det grønne sertifiktt'_dlegget med heie 

Håper dep. kan gjøre de nødvendige tilpasninger. 

Amli, 14/ 12 — 2010 

Medeier i et småkraftverk 
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