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Deres ref.  Vår ref./Sakshandsamar Arkivkode: Dato: 

 11/109-3/11/910/Laura Seltveit   S11 31.01.2011 

 
 
 
 
 
Uttale til regjeringa sitt lovforslag til ordninga med ein felles svensk-norsk marknad 
for el-sertifikat.  
 
Det er gjort følgjande vedtak i saka: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.  Det eine av desse er Mosbakka Kraftverk som har installert effekt på 
3,5 MW –  ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh vinterproduksjon og 7,8 GWh 
sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga med grøne sertifikat.  
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
 
26.01.2011 KOMMUNESTYRET 



  Side 2 of 10 

 
Mette Helen Seim (AP) la fram følgende endringsforslag.  
Andre avsnitt. I Sauda er det lagt til rette for at det skal brukes rein og fornybar energi. 
Resten av avsnittet strykes.  
 
KOM-008/11 VEDTAK: 
 
Enstemmig vedtatt.  
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.   
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
Viser elles til vedlagte sak. 
 
Med helsing 
Ordførerkontor 
 
 
Laura Seltveit 
ordfører 
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Uttale til regjeringa sitt lovforslag til ordninga med ein felles svensk-norsk marknad 
for el-sertifikat. 

 
Forslag til vedtak: 
 

Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.  Det eine av desse er Mosbakka Kraftverk som har installert effekt på 
3,5 MW –  ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh vinterproduksjon og 7,8 GWh 
sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga med grøne sertifikat.  
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
 
26.01.2011 KOMMUNESTYRET 
 
Mette Helen Seim (AP) la fram følgende endringsforslag.  
Andre avsnitt. I Sauda er det lagt til rette for at det skal brukes rein og fornybar energi. 
Resten av avsnittet strykes.  
 
KOM-008/11 VEDTAK: 
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Enstemmig vedtatt.  
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.   
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
Sauda, 17.01.2011 
 
 
Alan G. Thompson 
rådmann 
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 Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 

17.01.2011 110117 Brev frå Småkraftforeninga til kommunane.pdf 122385 
17.01.2011 110117 El-sertifikater - en del av historikken.pdf 122386 

 
 
 
 
Fakta: 
Arbeidet med innføring av grøne el-sertifikat har tatt lang tid, frå 2003 og fram til nå.  Nå har 
regjeringa lagt fram lovforslag som skal regulera dette med høyringsfrist sett til 1. februar 
2011. Lovforslaget skal etablera eit nødvendig rettsleg grunnlag for ein felles svensk-norsk 
el-sertifikatmarknad frå 1. januar 2012.  
 
Forslaget er sendt på alminnelig høyring samtidig med at departementet arbeider vidare i 
dialog med Sverige om nærmare innhald i samarbeidet. Dette omfattar mellom anna 
spørsmål rundt inngåing av ein traktat mellom dei to landa.  
 
Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader innan 1. februar 2011.  
 
Det har vore forventingar til ordninga med el-sertifikata – grønne sertifikat.  Det har vore 
venta at dette vil stimulera til yttelegare utbygging av småkraftverk – ny fornybar energi.  Ein 
del av dei som har bygd og sett i drift småkraftverk i denne perioden, har nok òg rekna med 
at ordninga skulle omfatt dei.  I lovforslaget er det imidlertid sett ei grense på 1 MW installert 
effekt.  Dei som har meir enn dette og er sett i drift i tida mellom 1.1. 2004 og 7.9. 2009, vil 
ikkje bli omfatta. Dette blir opplevd som urettvist.  På landsbasis er det over 180 
småkraftverk som har meir enn 1 MW installert effekt og som fell utanfor. 
 
Småkraftforeninga har på vegne av medlemmene engasjert seg og mellom anna teke 
kontakt med aktuelle kommunar og sendt informasjon om verknader av ordninga og ein 
oversikt over ein del av historikken i denne saka, jfr vedlegg.  Mange kommunar, mellom 
anna Suldal, har gitt uttale. 
 
I Sauda er det eitt av kraftverka som vil falla utanfor ordninga.  Det er Mosbakka Kraftverk 
som har installert effekt på 3,5 MW – ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh 
vinterproduksjon og 7,8 GWh sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga 
med grøne sertifikat.  
 
Vurdering og konklusjon: 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har for mange vore ei forventning til innføring av ordninga 
med el-sertifikat.  Dette er òg forsterka av lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale 
politikarar – om at kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når 
den vart vedteken, jfr vedlegget om historikken i saka. 
 
Rådmannen meiner at eit skille på 1 MW installert effekt er vanskeleg å forstå i denne saka 
og at verknadene av forslaget vil slå urimeleg ut i forhold til dei som fell utanfor ordninga. Dei 
kraftverka vil bli sett i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.   
 
Rådmannen meiner difor at Sauda kommune bør gi ein uttale om at alle småkraftverk som er 
bygde og sett i gang etter 1.1. 2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat, jfr forslag 
til vedtak. 
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Uttale til regjeringa sitt lovforslag til ordninga med ein felles svensk-norsk marknad 
for el-sertifikat.  
 
Det er gjort følgjande vedtak i saka: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.  Det eine av desse er Mosbakka Kraftverk som har installert effekt på 
3,5 MW –  ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh vinterproduksjon og 7,8 GWh 
sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga med grøne sertifikat.  
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
 
26.01.2011 KOMMUNESTYRET 



  Side 2 of 10 

 
Mette Helen Seim (AP) la fram følgende endringsforslag.  
Andre avsnitt. I Sauda er det lagt til rette for at det skal brukes rein og fornybar energi. 
Resten av avsnittet strykes.  
 
KOM-008/11 VEDTAK: 
 
Enstemmig vedtatt.  
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.   
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
Viser elles til vedlagte sak. 
 
Med helsing 
Ordførerkontor 
 
 
Laura Seltveit 
ordfører 
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Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak 

S11 Jostein Overskeid 11/109    

Uttale til regjeringa sitt lovforslag til ordninga med ein felles svensk-norsk marknad 
for el-sertifikat. 

 
Forslag til vedtak: 
 

Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.  Det eine av desse er Mosbakka Kraftverk som har installert effekt på 
3,5 MW –  ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh vinterproduksjon og 7,8 GWh 
sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga med grøne sertifikat.  
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
 
26.01.2011 KOMMUNESTYRET 
 
Mette Helen Seim (AP) la fram følgende endringsforslag.  
Andre avsnitt. I Sauda er det lagt til rette for at det skal brukes rein og fornybar energi. 
Resten av avsnittet strykes.  
 
KOM-008/11 VEDTAK: 
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Enstemmig vedtatt.  
Forslag til ordning med el-sertifikat – høyringsuttale frå Sauda kommune: 
Satsinga på fornybar energi som regjeringa har varsla er svært positiv.  Den vil legga til rette 
for meir klimavennleg energi og styrka dette som ei framtidsretta næring.  Ordninga med ein 
felles norsk-svensk sertifikatmarknad må vera eit godt grunnlag for satsinga. 
 
I Sauda er det lagt til rette for å nytta rein og fornybar energi.  Det er bygd og sett i drift 
mange småkraftverk.   
 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har vore ei forventning til innføring av ordninga med el-
sertifikat knytt opp til lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale politikarar – om at 
kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når den vart vedteken. 
 
Sauda kommune har vanskar med å sjå at det er rett å setta eit skille på 1 MW installert 
effekt og at dei kraftverka som er større enn dette og som er bygde mellom 1. januar 2004 og 
7. september 2009, ikkje er omfatta av sertifikatordninga.  Forslaget som no er til høyring vil 
setja desse kraftverka i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.  Det er vanskeleg å sjå det rettvise i slike verknader med grunnlag i ei 
grense sett til 1 MW installert effekt. 
 
Sauda kommune ber difor om at alle småkraftverk som er bygde og sett i gang etter 1.1. 
2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat. 
 
 
Sauda, 17.01.2011 
 
 
Alan G. Thompson 
rådmann 
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Dok.dato Tittel Dok.ID 

17.01.2011 110117 Brev frå Småkraftforeninga til kommunane.pdf 122385 
17.01.2011 110117 El-sertifikater - en del av historikken.pdf 122386 

 
 
 
 
Fakta: 
Arbeidet med innføring av grøne el-sertifikat har tatt lang tid, frå 2003 og fram til nå.  Nå har 
regjeringa lagt fram lovforslag som skal regulera dette med høyringsfrist sett til 1. februar 
2011. Lovforslaget skal etablera eit nødvendig rettsleg grunnlag for ein felles svensk-norsk 
el-sertifikatmarknad frå 1. januar 2012.  
 
Forslaget er sendt på alminnelig høyring samtidig med at departementet arbeider vidare i 
dialog med Sverige om nærmare innhald i samarbeidet. Dette omfattar mellom anna 
spørsmål rundt inngåing av ein traktat mellom dei to landa.  
 
Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader innan 1. februar 2011.  
 
Det har vore forventingar til ordninga med el-sertifikata – grønne sertifikat.  Det har vore 
venta at dette vil stimulera til yttelegare utbygging av småkraftverk – ny fornybar energi.  Ein 
del av dei som har bygd og sett i drift småkraftverk i denne perioden, har nok òg rekna med 
at ordninga skulle omfatt dei.  I lovforslaget er det imidlertid sett ei grense på 1 MW installert 
effekt.  Dei som har meir enn dette og er sett i drift i tida mellom 1.1. 2004 og 7.9. 2009, vil 
ikkje bli omfatta. Dette blir opplevd som urettvist.  På landsbasis er det over 180 
småkraftverk som har meir enn 1 MW installert effekt og som fell utanfor. 
 
Småkraftforeninga har på vegne av medlemmene engasjert seg og mellom anna teke 
kontakt med aktuelle kommunar og sendt informasjon om verknader av ordninga og ein 
oversikt over ein del av historikken i denne saka, jfr vedlegg.  Mange kommunar, mellom 
anna Suldal, har gitt uttale. 
 
I Sauda er det eitt av kraftverka som vil falla utanfor ordninga.  Det er Mosbakka Kraftverk 
som har installert effekt på 3,5 MW – ein årsproduksjon på 12,8 GWh fordelt med 5 GWh 
vinterproduksjon og 7,8 GWh sommarproduksjon.  Det kjem såleis ikkje inn under ordninga 
med grøne sertifikat.  
 
Vurdering og konklusjon: 
Bygginga av småkraftverka har vore eit stort økonomisk løft for utbyggarane.  Ein av 
føresetnadene for investeringane har for mange vore ei forventning til innføring av ordninga 
med el-sertifikat.  Dette er òg forsterka av lovnader frå skiftande regjeringar og sentrale 
politikarar – om at kraftverk bygde etter 1.1. 2004 skulle bli omfatta av denne ordninga når 
den vart vedteken, jfr vedlegget om historikken i saka. 
 
Rådmannen meiner at eit skille på 1 MW installert effekt er vanskeleg å forstå i denne saka 
og at verknadene av forslaget vil slå urimeleg ut i forhold til dei som fell utanfor ordninga. Dei 
kraftverka vil bli sett i ein vanskelegare økonomisk situasjon, både på grunn av bortfall av 
inntekt frå el-sertifikata, men òg på grunn av at innføringa truleg vil føra til ein reduksjon i dei 
ordinære kraftprisane.   
 
Rådmannen meiner difor at Sauda kommune bør gi ein uttale om at alle småkraftverk som er 
bygde og sett i gang etter 1.1. 2004, kjem inn under ordninga med grøne sertifikat, jfr forslag 
til vedtak. 
   

 
 


