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Høringssvar til forslag til ny lov om elsertifikater - SABIMA 

 

SABIMA er positive til at Olje- og energidepartementet nå ønsker å gi ekstra insentiv 

til å produsere fornybar energi, som helhetlig sett er miljøvennlig. 

 

SABIMA støtter konklusjonen i lovforslaget om å ikke inkludere torv i 

elsertifikatordningen. I tillegg til at det ikke er regnet for å være en fornybar ressurs, 

vil et insentiv for økt uttak av torv kunne gå hardt ut over truete naturtyper som 

rikmyr og intakte myrer i lavlandet. 

 

SABIMA har to kommentarer til lovforslaget som vi mener bedre vil sikre sårbar 

natur mot inngrep. 

 

Klare rammer for naturinngrep 

 ”De naturgitte forutsetningene for å øke den fornybare elektrisitetsproduksjonen er 

gode både i Sverige og Norge og det vil komme en betydelig kraftproduksjon i begge 

land. For å nå det ambisiøse målet som er satt må det bygges både vindkraft, 

vannkraftåt og biobrenselskraft.” 

 

Med hver femte norske art på rødlista, tåler ikke norsk natur en massiv utbygging. 

Arealendring er den største årsaken til at vi taper biomangfold. SABIMA mener det 

må legges klare rammer for alle de tre nevnte kraftutbyggingene, slik at vi unngår at 

det som er et  miljøtiltak skaper nye, eller forsterker allerede eksisterende, 

miljøproblemer. 

 

Det omtales også et behov for en ”betydelig utbygging” av overføringsnett. Også her 

må klare rammer sikre at ikke verdifull natur blir ødelagt eller at norsk natur blir 

ytterligere fragmentert. 

 

Kraftutbgging må integreres i fylkesvis planer 

”Hensynet til verdiskapingen i Norge og en god utnyttelse av de fornybare 

energiressursene er viktig for valget av hvilke energikilder som skal inngå i 

elsertifikatmarkedet.” 

 

På sidene 9-10 presiseres det at det ikke skal foregå noen særlig vurdering av 

anleggene og at ”all produksjon av fornybar elektrisk energi fra anlegg med 

byggestart etter 7. september 2009 skal være elsertifikatberettiget” og at ”Kriteriene 



 

for rett til sertifikater bør i størst mulig grad fremgå av lov eller forskrift”. SABIMA 

er enige i at de administrative kostnadene bør holdes lave, men mener det bør være 

krav om at en kraftutbygging som skal få sertifikat inngår i en helhetlig fylkesvis plan.  
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