
-UTTALE 

FRÅ ÅRSMØTET TIL  ØRSTA SENTERPARTI    25.01 2011: 

 

UTTALE TIL  UTKAST TIL  LOV OM EL-SERTIFIKAT 

 

Ørsta Senterparti syner til høyringsbrev frå departementet av 8. Desember 2010 

med utkast til lov for elsertifikat. 

 

Ørsta Senterparti er glad for at  det no ligg føre eit lovframlegg for elsertifikat. 

Vi er også glad for at lovutkastet legg opp til teknologinøytralitet. 

Vi er mindre glad for at ikkje alle småkraftverk som er bygd etter 01.01. 2004  

vert omfatta av ordninga med grøne sertifikat. 

 

Også i Ørsta kommune er det dei siste åra bygd ut fleire småkraftverk og fleire 

er under utbygging, planlegging og konsesjonsbehandling. Felles for dei som er 

bygde ut etter 2004 er at dei har starta utbygging ut frå lovnaden om at dei skulle 

kome med i elsertifikatmarknaden når den vart etablert. 

 

Både stortingsmelding nr 9 (2002-2003) og nr 18 (2003-2004) gav  klare 

føringar frå eit nesten samla storting på behovet for at ein snarast måtte få til ei 

ordning med grøne sertifikat slik at ikkje investeringar i produksjonsannlegg 

stoppa opp. Også ein særmerknad frå Ap,Sp og Sv om at ein må innføre ei 

ordning alt frå 01.01.2005 oppmuntra til å tru at eit samla storting stilte seg bak 

ei ordning ein kunne feste lit til. 

 

Ørsta Senterparti har sett svært positivt på dei prosjekt som er bygde i 

kommunen. Dei har ført til optimisme og ringverknader også for andre lokale 

næringar. 

Mange av prosjekta er og finansierte med  sikte på at sertifikatordninga skulle 

kome. Derfor er det eit stort vonbrot at kraftverk over 1 MW som er bygde 

mellom 01.01.2004 og 07.09.2009, ikkje er med i ordninga med grøne sertifikat. 

 

Ørsta Senterparti bed derfor om at dette vert retta opp i lovproposisjonen slik at 

§8  punkt b,  får ein ordlyd som gjer at alle småskala vasskraftverk opp til 10 

MW som er bygde etter 01.01. 2004, vert godkjende med rett til elsertifikat.. 

 

 

Ørsta 27. 01. 2011 

 

Ola  Perry  Saure 

-leiar- 
 


