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Utskrift til: 

LOV OM ELSERTIFIKATER 

Sammendrag: 

Nordre Land kommune ved formannskapet uttaler følgende om forslag til lovvedtak om lov 
om elsertifikater (høringsnotat fra Olje- og energidepartementet 08.12.2010) : 

Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Nordre Land 
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 Nordre Land kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det 
har blitt bygget ett småkraftverk (Vokks Kraft AS/Fall Kraftverk) i nabokommunen med en 
total produksjon på 20 GWh. 

Satsingen på dette har vært et løft for næringslivet i kommunen med investeringer på r.r. 
100 mill. kr . 

Vokks Kraft AS vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen til tross for at disse har blitt 
lovet av sentrale politikere og skiftende regjeringer. 

Nordre Land kommune ber om at kraftverk som er igangsatt etter 1.januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

Vedlegg: 

- mail av 03.01.2011 fra Småkraftnæringa v/ daglig leder Henrik Grette 
- oversikt over "Små kraftverk i Norge som er bygd mellom 01.01.2004 — 07.09.2009 

og ikkje er med på sertifikatordninga"(06.01.2011/ois) 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Olje — og energidepartementet - Høringsnotat(forslag til lovvedtak) av 08.12.2010 
"Om lov om elsertifikater" 

Saksopplysninger: 

Olje- og energidepartementet har sendt ut på høring et utkast til ny lov om elsertifikater. 
Formålet med loven er å bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. 
Loven gir det rettslige grunnlaget for et system for handel med elsertifikater i et svensk-norsk 
marked med planlagt oppstart 01.01.2012. 

Kort sagt fungerer elsertifikatsystemet slik at produsentene av fornybar energi får en inntekt 
fra salg av elsertifikater. Denne kommer i tillegg til inntektene fra salg av elektrisk energi. 
Inntektene fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for 
fornybar produksjon ev elektrisk energi. De elsertifikatpliktige pålegges å etterspørre 
elsertifikater som gjør at disse får en salgsverdi for de elsertifikatberettigede produsentene. 

Loven har bestemmelser som regulerer tilbud, etterspørsel og handel med elsertifikater i tråd 
med prinsippene i overenskomsten med Sverige. 

Småkraftforeningen v/ daglig leder Henrik Grette har pr. mail 03.01.2011 anmodet 
ordføreren/Nordre Land kommune om bistand i forbindelse med olje- og 
energidepartementets høringsnotat "Om lov om elsertifikater". 

Lovforslaget er sendt til høring til bl.a. LVK, KS og Småkraftforeninga (i alt 82 
høringsinstanser). 
Høringsfristen for lovforslaget er 01.02.2011. 

I lovforslaget § 8 — Godkjerming av produksjonsanlegg — heter det i første og andre avsnitt : 
" Departementet skal etter skriftlig søknad fra innehaveren godkjenne produksjonsanlegg som 
kvalifiserer for rett til elsertifikater. Produksjonsanlegget må : 

a) ha hatt byggestart etter 7.september 2009, 
b) være et vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW som hadde byggestart etter 

1.januar 2004, eller 
c) varig øke sin energiproduksjon med byggestart etter 7.september 2009. 

Produksjonsanlegg som nevnt i bokstav c) skal godkjennes for så vidt gjelder økning i 
produksjonen." 

Lovforslaget betyr at Vokks Kraft AS sitt anlegg Fall Kraftverk ikke vil omfattes av 
sertifikatordningen i.o.m. at installert effekt er 5 MW. 

Investeringene knyttet til Fall Kraftverk er på r.r. 100 mill. kr . 

Inntektstapet for Vokks Kraft AS/Fall Kraftverk vil være r.r. 7 — 8 mill. kr ./år sammenlignet 
med å inneha elsertifikater. 
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Småkraftforeninga sier i vedlagte meil bl.a., se s.2 fierde avsnitt : " Nå går startskuddet for en 
hard kamp for å sørge for at politikerne blir minnet om sine løfter disse årene. Alle de flere 
flere enn 180 kraftverkene over 1 MW som ble bygget mellom 1.januar 2004 og 7.september 
2009, fordi lokale grtindere trodde at politiske løfter ville bli gjennomført". 

Vurdering: 

Saken om de grønne sertifikatene — nå elsertifikatordningen — har vært diskutert gjennom 
mange år. Nå når lovforslaget "Om lov om elsertifikater " foreligger, er rådmannen opptatt av 
å få fram konsekvensene av lovforslaget m.h.t. det kraftverket — Fall Kraftverk -som er bygget 
i det aktuelle tidsrommet som er omfattet av effektgrensen på 1 MW. Det at kraftverket ikke 
kvalifiserer til elsertifikat, betyr betydelige tapte inntekter til bedriften(Vokks Kraft AS) og 
Nordre Land kommune. 

Når det gjelder den politiske bakgrunnen for at lovteksten definerer effektgrensen på 1 MW, 
hører ikke dette hjemme i rådmannens "vurderingsområde". Men rådmannen har tillatt seg å 
formulere et forslag til uttalelse som bygger på Småkraftforeningas mal som er sendt til de 
kommunene som står i "Små kraftverk i Norge som er bygd mellom 01.01.2004 — 07.09. og 
ikkje er med på sertifikatordninga". 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak/slik uttalelse: 

Nordre Land kommune ved formannskapet uttaler følgende om forslag til lovvedtak om lov 
om elsertifikater(høringsnotat fra Olje- og energidepartementet 08.12.2010) : 

Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Nordre Land 
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 Nordre Land kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det 
har blitt bygget ett småkraftverk(Vokks Kraft AS/Fall Kraftverk) i nabokommunen med en 
total produksjon på 20 GWh. 

Satsingen på dette har vært et løft for næringslivet i kommunen med investeringer på r.r. 
100 mill. kr . 

Vokks Kraft AS vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen til tross for at disse har blitt 
lovet av sentrale politikere og skiftende regjeringer. 

Nordre Land kommune ber om at kraftverk som er igangsatt etter 1.januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. januar 2011. 

Jarle Snekkestad 
Rådmann 

Odd Inge Sanden 
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Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

I. VOKKS Kraft AS sin beslutning om igangsettelse av Fall Kraftverk la til grunn 
gjentatte sentrale lovnader og forsikringer om at prosjektet skulle komme inn under 
elsertifikatordningen Ofr liste over uttalelser fra tidligere regjeringer og politikere). 
Det at regjeringen nå løper fra tidligere klare lovnader medfører et direkte tap for 
selskapet på 7-8 millioner kroner i året, og at kommunens inntekter gjennom utbytte 
reduseres. 

2. Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Nordre 
Land kommune ser behovet for klimavennlig energi og framtidsrettet ncering 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. 

3. Nordre land kommune krever at kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

Avstemning: 
Ordførerens forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Ordførerens forslag enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 

Nordre Land kommune ved formannskapet uttaler følgende om forslag til lovvedtak om lov 
om elsertifikater(høringsnotat fra Olje og energidepartementet 08.12.2010) : 

1. VOKKS Kraft AS sin beslutning om igangsettelse av Fall Kraftverk la til grunn 
gjentatte sentrale lovnader og forsikringer om at prosjektet skulle komme inn under 
elsertifikatordningen (jfr liste over uttalelser fra tidligere regjeringer og politikere). Det 
at regjeringen nå løper fra tidligere klare lovnader medfører et direkte tap for selskapet 
på 7-8 millioner kroner i året, og at kommunens inntekter gjennom utbytte reduseres. 

2. Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Nordre 
Land 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. 

3. Nordre land kommune krever at kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

Rett utskrift: 
25. januar 2011 
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