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Høring - ny lov om el-sertifikater 

Norges Skogeierforbund representerer 40 000 skogeiere over hele landet unntatt Finn-
mark. Våre medlemmer står dermed for en vesentlig del av produksjon av biomasse og 
er rettighetshavere til fallrettigheter til smAkraft. Det norske skog- og utmarksarealet har 
også vist seg interessant for vindkraftutbygging. 

Det nordiske markedet for energi blir stadig mer integrert og løsninger som omfatter et 
større område enn Norge kan være fornuftige. Gjennom el-sertifikat loven kan man ut-
nytte mulighetene som ligger i et større volum på sertifikatene og forhåpentligvis en mer 
forutsigbar og stabil pris. Det er mange positive elementer med forslaget, og 
Skogeierforbundet er gått fornøyd med at dette nå blir innført. 

Vi vil imidlertid påpeke at det fortsatt er en del mangler. For bioenergi virker det som 
ordningen ikke tar inn over seg det potensial og de muligheter biomasse kan bidra med. 
Biobasert energi er en betydelig ressurs og utgjør i dag en tredjedel av den totale 
energiproduksjonen i Sverige, klart større enn både svensk kjernkraft og vannkraft.. 

Norges Skogeierforbund ønsker å påpeke noen sentrale mangler og behov for klargjøring 
i forhold til det lovforslag som foreligger. 

Bioenergi må være med 
Slik forslaget foreligger er bioenergi med innenfor ordningen, men forslaget gir likevel 
et klart inntrykk av at bioenergi er litt uteglemt og ikke er prioritert. Bioenergi må inn i 
lovteksten på de plasser hvor det opplagt hører hjemme (for eksempel. Kapittel 5.8). 

Stor usikkerhet 
Vi ser av de analyser som er offentliggjort at det råder stor usikkerhet om hvordan ord-
ningen vil fungere. Svenskene er redde at norsk vannkraft vil ta alle investeringene, 
mens det fra norsk bioenergisektor er en frykt for at svenske bioenergianlegg vil være 
mer lønnsomme enn norske bioenergi investeringer. Det bør gjennomføres en grundig 
analyse av hvordan markedet vil respondere på innføring av el-sertifikatene, og hvilke 
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tiltak som må settes i verk samtidig for å forhindre uønsket konkurransevridning som 
følge av ordningen. 

Manglende ordninger for varmesektoren. 
Varmeleveranser omfattes ikke av forslaget. Fornybar varme har menge positive effek-
ter ut over at det er grønn energi. Det bidrar til økt fleksibilitet og leveringssikkerhet, 
samtidig som det er en viktig effektreserve som bidrar til å senke belastningen på over-
føringsnettet. Det er avgjørende for utbygging av fornybar varme at det også innføres 
ordninger som gir tilsvarende effekt som "grønne sertifikater". Skogeierforbundet mener 
at et slikt system kan være en feed-in ordning for fornybar varme. 

Selv om varme ikke vil inngå i ordningen er det avgjørende at kombinerte kraft-varme 
anlegg får en tilstrekkelig ordning som også ivaretar varmedelen i disse anleggene. 

Loftebrudd for småkraftverkene 
Småkraftverk med oppstart før 7. september 2009 og en effekt over 1 MW er utelatt fra 
ordningen. Det har gjennom flere regjeringer blitt uttalt at alle anlegg med oppstart etter 
1. januar 2004 som ellers vil være berettiget, vil komme med i sertifikatordningen. 
Skogeierforbundet mener at alle anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 må omfattes 
av ordningen. 

Øvrige rammebetingelser 
Som en følge av et fel1es sertifikatmarked vil det også være nødvendig å se på de øvriae 
rammebetingelsene for fornybar energi i de deltagende land. Det er viktig å sikre like 
konkurransebetingelser for aktørene uavhengig av landegrensene. Dette krever en 
gjennomgang av rammebetingelsene for at el-sertifikatene virker etter intensjonen. 

Vi står selvsagt til disposisjon dersom det er ønskelig med utdyping av våre synspunkter 
og tilbakemelding. 

Med hilsen 
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