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FORESLÅTT ORDNING MED ELSERTIFIKATER - HØRINGSUTTALELSE FRA 
SIRDAL KOMMUNE 

Bakgrunn 

Olje- og energidepartementet (OED) har lagt ut lov om elsertifikater på høring. Lovforslaget 
vil etablere et nødvendig rettslig grunnlag for et felles svensk — norsk elsertifikatmarked fra 
1. januar 2012. 
Sertifikatordninga er et virkemiddel for å nå målsetningene å øke produksjon av fornybar 
energi. Ordningen vil gjøre det mulig å bygge ut småkraftprosjekter med for svak økonomi 
for realisering uten stimuleringstiltak. 

Sertifikatordningen omfatter alle småkraftverk med byggestart etter 7. september 2009. 
Videre omfattes kraftverk med byggestart mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 med 
installert effekt inntil 1 MW. 

Vurdering 

Sirdal kommune er godt fornøyd med regjeringens varslede satsing på fornybar energi. 
Sertifikatordningen med Sverige vil være ett viktig bidrag i så måte. I tillegg til ny fornybar 
energi, gir sertifikatordningen muligheter for økt lokal verdiskapning gjennom utbygging av 
mindre vannkraftverk. Vi har gode erfaringer mht de ringvirkninger utbygging av 
småkraftverk gir for lokalsamfunnet. 

Vi mener imidlertid det er sterkt beklagelig at lovforslaget ikke inneholder en 
overgangsordning som omfatter alle anlegg med byggestart mellom 2004 og høsten 2009. 
Dette må oppfattes som politisk løflebrudd, og vil få store negative konsekvenser for de 
grunneierne i vår kommune som startet utbygging av sin anlegg i tillitt til politiske løfter. 
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I Sirdal kommune har det blitt bygd tre kraftverk etter 1. januar 2004 som ikke blir omfattet 
av overgangsordningen i lovforslaget, fordi de har en installert effekt over 1 MW. Disse har 
en samlet produksjon på om lag 36 GWh. Satsingen på disse har vært et lefft for grunneierne 
og næringslivet i kommunen, med investeringer på om lag 100 millioner. Dersom en legger 
til grunn en sertifikatordning som gir 25 øre/ KWh, vil årlig tap være om lag 9 millioner 
kroner. Dette er et betydelig beløp som vil slå negativt ut for både kommunen og de berørte 
lokalsamfunnene. 

Vi vil på det sterkeste anbefale at lovforslaget blir endret, slik at alle kraftverk som er 
igangsatt etter 1. januar 2004 blir sertifikatberettiget. 

Vi vil til slutt minne regjeringen om at videre utbygging av fornybar energi i regionen 
betinger oppgradering av linjenettet, slik at det blir kapasitet for å ta imot ny kraft. Dette er et 
arbeid som må prioriteres for å bidra til ny utbygging av fornybar energi og lokal 
verdiskapning i distriktene. 
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