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Høring - Forslag til ny lov om elsertifikater 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt deres brev av 08.12.2010 om ovennevnte 

høring. 

 

LO er fornøyd med den enigheten som er oppnådd med Sverige om et felles sertifikatmarked 

og at det nå foreligger et utkast til lov om pliktige elsertifikater. Et fornuftig utformet system 

for elsertifikater er et godt virkemiddel for å fremme økt fornybar kraftproduksjon.  

 

LO slutter seg til intensjonene i lovutkastet.  

 

LO mener imidlertid det må justeres på noen områder.  

 

Lovforslaget legger opp til å utstede sertifikater til anlegg med byggestart etter 7. september 

2009 og for vannverk med installert effekt inntil 1 MV med byggestart etter 1. januar 2004.  

 

Her skiller det norske lovforslaget seg fra den svenske elsertifikatordningen, hvor et stort 

volum eksisterende produksjon havnet innenfor det som er godkjent produksjon for å få tildelt 

sertifikater. 

 

I følge Statens energimyndighet i Sverige vil de eldre anleggene som ble tatt inn i ordningen 

fases ut i løpet av 2012 eller 2014. ”De anläggningar som togs i drift före systemets införande 

har rätt till elcertifikat till utgången av år 2012. Om anläggningen vid uppförandet eller 

ombyggnation fått statligt investeringsstöd, efter den 15 februari 1998, enligt ett program för 

vissa in-vesteringar inom energiområdet har den rätt till elcertifikat till utgången av år 2014.” 

(Elcertifikatsystemet 2010 - Statens energimyndighet, ET2010:25, September 2010 s.11.) 

 

LO har forståelse for argumentet om å sette en tidsgrense for hvilke anlegg som skal 

inkluderes. Samtidig bør en tilstrebe en tilnærming til dette som samstemmes med den 

svenske ordningen.  

LO mener bedrifter i Norge og Sverige må få de samme rammebetingelsene og at denne siden 

ved loven bør harmoniseres med Sverige.   
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LO støtter og er fornøyd med at ordningen legger opp til en teknologinøytral løsning, hvor 

også opprusting og utvidelse som gir økt produksjon er omfattet.  

 

LO har tidligere fremhevet mulighetene som ligger i skånsom utvidelse og opprusting av 

vannkraftverkene. LO forutsetter at alle prosjekter som gir økt produksjon gir rett til 

sertifikater.  

 

LO registrerer at dette felles markedet krever omfattende utbygging av overføringsnett i 

Norge, Norden og spesielt mellom Sverige og Norge. 

 

Det fremgår av høringsdokumentet at departementet foreslår at fornybardirektivets definisjon 

av fornybare energikilder skal være veiledende/retningsgivende for forståelsen av loven. LO 

støtter bruk av begrepene veiledende/retningsgivende og forutsetter at eventuelle virkninger 

av en implementering av fornybardirektivet i norsk rett, for elsertifikatordningen, blir klarlagt 

og gjenstand for høring.  

 

LO registrerer at kraft basert på gass fra avfall og kloakk ikke er eksplisitt nevnt som 

energikilde i loven. LO ber departementet om å vurdere om denne energikilden har annen og 

mer hensiktsmessig anvendelse innen transportsektoren.  

 

Den kraftintensive industrien i Norge har, basert på rikelig tilgang til fornybar energi, utviklet 

seg til en bærebjelke i mange lokalsamfunn. En viktig forutsetning for industrien er tilgang til 

kraft på langsiktige vilkår til konkurransedyktige priser. LO mener det er avgjørende og 

støtter en skjerming av den kraftforedlende industrien for plikten til elsertifikater. LO 

forutsetter at utformingen av dette følger de samme prinsippene som i Sverige, slik at 

rammevilkårene for norske bedrifter ikke medfører en konkurranseulempe.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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