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Elsertfikater, høringsuttalelse fra Lund kommune 

Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Lund kommune 
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 Lund kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har blitt 
bygget flere små kraftverk i kommunen etter 2004. . 

Satsingen på disse har vært et stort økonomisk løft for utbyggerne. En viktig forutsetning for 
disse investeringene har vært lovnader fra sentrale politikere og skiftende regjeringer om at 
kraftverk bygget etter 1.1.2004 ville få mulighet til å delta i elsertifikatordningen når den 
kommer. 

Slik som forslaget til elsertifikatordning nå er utformet, vil det største av disse kraftverkene, 
som er på 2,2 MW, ikke få del i denne ordningen, til tross for de lovnader som er gitt. Dette 
vil sette dette kraftverket i en vanskelig økonomisk situasjon, både på grunn av bortfallet av 
inntekter fra elsertifikatene, men også på grunn av at innføringen av elsertifikater vil kunne 
medføre at de ordinære kraftprisene går ned. Det betyr at dette kraftverket vil måtte være 
med å dekke kostnadene ved å nå målet i et elsertifikatmarked, uten at det selv får delta i 
det. 

Lund kommune ber derfor om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

Med hilsen 
, 

C_ a af 
ordfører 
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