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HØRING - NY LOV OM ELSERTIFIKATER - UTTALE FRA RINDAL KOMMUNE 

Rindal kommune er svært glad for at regjeringa ble enig med Sverige om å etablere et felles 
sertifikatmarked, gjeldende fra 1.1.12. Dette er et godt og nødvendig tiltak for å øke den fornybare 
energiproduksjonen betydelig, og oppleves ekstra viktig for oss i Midt-Norge. I Rindal kommune har 
vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har blitt bygget flere småkraftverk i 
kommunenen de siste årene. 

I Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) la regjeringa bl.a. opp til: 

I forbindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert 
overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med 
byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert. 
Bakgrunnen for overgangsordningene var at det ikke var ønskelig at aktiviteten stoppet opp i påvente 
av et elsertifikatmarked. 

3. mars 2008 har også Guri Størvold, Statssekretær i Olje- og energidepartementet, i korrespondanse 
med småkraftaktører, forsikret om at anlegg satt i drift etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i 
ordningen med grønne sertifikater. 

Rindal kommune er sterkt bekymret over begrensniga regjeringa nå legger opp til, noe vi opplever som 
klare brudd på tidligere gitte signaler, og ber om at alle småkraftverk bygde etter 1.1.2004 blir 
inkludert i sertifikatordninga. 

Rindal kommune viser til og støtter uttalene gitt av Orkkre og Svorka Energi. 

Kopi: Småkraftforeninga 
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