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Høringsuttalelse til "Lov om elsertifikater" 
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DATO 1 9 JAN.  2011 
AN EKSP. 

Reinli Fallag DA er et falleierlag bestående av 35 grunneiere langs elva Reina i Sør-Aurdal. 
Grenda Reinli består av relativt små gardbruk basert på jord, husdyr og skogproduksjon, men 
elva har alltid vært et grunnlag for ulike aktiviteter i bygda. 

I  2004 ga NVE falleierne langs Reina konsesjon til å bygge småkraftverk i elva. Vi manglet 
kompetanse til å stå for utbyggingen i egen regi, og inngikk derfor samarbeid med Norsk 
Grønnkraft om utbygging.  I  utbyggingsselskapet Reina Kraft AS gikk grunneierne og falleiere 
inn med til sammen 49 % eierskap og Norsk Grønnkraft 51 %. 

For å sikre falleierne varige inntekter (uansett om de har valgt å gå inn som eiere i Reinli Kraft 
AS eller ikke), er det inngått en falleieavtale. Denne inneholder blant annet en bestemmelse 
om at falleierne skal ha 50 % av inntektene fra grønne sertifikater eller tilsvarende ordninger. 
Med 20 øre/kWh ville det sikre bøndene i Reinli mer enn 1 mill kroner årlig i 15 år framover. 

Nå ser vi til vår forskrekkelse at Reinli Kraft AS er i ferd med å falle utenfor ordningen. Vårt 
småkraftverk har en installert effekt 3,5 MW og ble satt i drift i 2008. For verk med byggestart 
før 7. september 2009 er det bare de under 1 MW installert effekt som kommer med 
ordningen med grønne sertifikater. Dette opplever vi som et løftebrudd! 

Så lenge vi har hatt konsesjon har vekslende regjeringer lovt at alle småkraftverk bygd etter 1. 
januar 2004 skulle komme med. Allerede høsten 2003, nærmere bestemt 8. august, besøkte 
daværende Olje- og energiminister Einar Stensnæs Sør-Aurdal. Som et ledd i valgkampen 
hadde han et møte i kommunesenteret Bagn hvor lokale småkraftentusiaster og ledelsen i 
kommunen var til stede. Der fortalte Stensnæs at regjeringen hadde bestemt seg for å gå inn 
for en ordning med grønne sertifikater som skulle stimulerer til mer utbygging av 
småkraftverk. Dette trodde vi på. 

Vi ber om derfor innstendig om at størrelsesbegrensingen på kraftverk bygd før 2009 må 
fjernes, slik at bønder og andre som har trodd på politiske løfter ikke skal ble stengt ute fra 
ordningen. 
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