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Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 

0033 Oslo     

      

 

 

Oslo, januar 2011 

Ny lov om elsertifikater 

Høringsuttalelse fra Småkraftforeninga 

Småkraftforeninga er en medlemsorganisasjon for alle som har bygget eller planlegger å bygge 

småskala vann- og vindkraft, eller som leier ut areal eller fallrettigheter til utbyggere. Foreninga har 

nesten 600 medlemmer med over 200 kraftverk i drift og planer om utbygging av flere hundre nye 

kraftverk. 

Småkraftforeninga er svært fornøyd med at ordningen med elsertifikater nå endelig kommer på 

plass, og ser fram til at ordningen sammen med andre nødvendige endringer i rammevilkårene skal 

bidra til en betydelig økt satsing på fornybar energi.  

Mange land har forsøkt ulike typer støtteordninger og insentiver for å legge til rette for bygging av 

produksjonsanlegg for ny fornybar energi. Småkraftforeninga støtter regjeringen i at en 

teknologinøytral markedsbasert ordning er den mest robuste og stabile ordningen. Derfor er det nå 

svært gledelig at et marked for elsertifikater kommer på plass. 

At man ønsker å koble dette sammen med det eksisterende svenske markedet er både gledelig og 

fornuftig. Dette markedet har vist seg å fungere, samtidig som en norsk inntreden i markedet vil gi 

rom for å forbedre enkelte mekanismer samtidig som man øker volumet og slikt bedrer virkningen av 

markedet. 

Småkraftforeninga er svært opptatt av at ordningen skal fungere godt og ønsker å vektlegge et godt 

samarbeid med myndighetene om informasjon og veiledning for sertifikatberettigede produsenter. 

Det er også store forhåpninger i småkraftnæringa til at departementet kommer til en god og 

rettferdig løsning på overgangsordningen og at det legges opp til ubyråkratiske men forutsigbare 

ordninger for administrasjon av ordningen. 

Sertifikatberettigelse 

Helt siden 2003 har det blitt lovet et sertifikatmarked som skulle skape insentiver for bygging av ny 

fornybar energi. Allerede året etter ble farene for byggestans i påvente av et slikt marked sett. 

Daværende Olje- og energiminister Einar Steensnæs søkte å motvirke dette med i pressemeldings 

form å påpeke at ”Jeg vil understreke at de som bygger ut kraftproduksjon ikke skal tape på det ved 

en innføring av et marked  for grønne sertifikater. Sertifikatberettige anlegg for 

elektrisitetsproduksjon med byggestart etter 1.januar 2004  vil ha mulighet til å delta i et system for 

grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette tidspunkt”. 
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Dette har siden blitt fulgt opp med tilsvarende løfter fra skiftende regjeringer og ulike politikere. 

Dette ble igjen formelt bekreftet i en e-post av daværende statssekretær Guri Størvold i OED i 2008, 

da hun på spørsmål fra en småkrafteier, partifelle og styremedlem i Småkraftforeninga bekreftet at 

næringa bare kunne “ta det med ro”, for løftene om at alle kraftverk bygget etter 1. januar 2004 

skulle inkluderes i ordningen “står fast”. 

Partiene som senere dannet nåværende regjering har også vært tydelige på dette, blant annet var 

både SV, Sp og Ap tydelige i komitébehandlingen av Stortingsmelding nr 18 (2003-2004): 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har merket seg 
den usikkerheten som har oppstått ved at Regjeringen har utsatt innføringen av et grønt 
sertifikatmarked til 2006. Disse medlemmer viser til at et flertall på Stortinget flere ganger har 
understreket viktigheten av å få innført et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar energi, og 
mener at det bør innføres tidligere enn 1. januar 2006.  
 
Disse medlemmer mener dette bør kunne iverksettes, om mulig ett år tidligere, fra 1. januar 2005.  
Disse medlemmer foreslår:  
"Stortinget ber Regjeringen legge frem det nødvendige lovforslag om innføring av et pliktig norsk-
svensk sertifikatmarked så snart som mulig. Alle anlegg med byggestart etter 2004 og som 
kvalifiserer for det, må kunne omfattes av ordningen."  
 

Løftene fra ulike ansvarlige politikere over tid og underskiftende politiske regimer er ugjenkallelig 

dokumentert, men svarene fra politisk hold på hvorfor de ikke gjøres gjeldende ikke nevneverdig 

opplysende eller avklarende. Det er derfor Småkraftforeningas syn at disse må gjelde, og at næringas 

tillit til politikere og rammevilkår står på spill. Det er fullstendig uholdbart at løfter som setter i gang 

private investeringer i mangemillionersklassen settes til side vilkårlig og uten noen grunngivelse. 

Mange av de utelatte anleggene har en til tider svært anstrengt økonomi. Denne vil kunne rammes 

ytterligere, ettersom også ledelsen i OED har påpekt at ordningen med elsertifikater sannsynligvis vil 

medføre en nedgang i kraftprisene. Dermed vil altså de brutte politiske løftene medføre negative 

konsekvenser utover selve den manglende inkluderingen i sertifikatmarkedet. 

Det oppleves også som kunstig at det i overgangsordningen er satt en grense på 1MW installert 

effekt. Det er overhodet ikke begrunnet hvorfor dette skillet er satt. For småkraftverkene er det 

utbyggingsprisen og nedbøren som avgjør lønnsomheten, ikke nødvendigvis størrelsen i seg selv. 

Dette skillet oppleves som tilfeldig og uforutsigbart, tvert i strid med de forutsigbare rammevilkårene 

som er nødvendig for å sikre nødvendig satsing på ny fornybar kraft. 

Ordningen er ment å være rettighetsbasert. Det har vært politisk tydelighet på at denne rettigheten 

skal ha tilbakevirkende kraft, og nettopp det var grunnen til at mange satte i gang bygging i stedet for 

å vente på formelle vedtak om igangsettelse av ordningen. Det har sikret samfunnet store mengder 

fornybar energi finansiert av privat kapital, basert på politiske løfter om en framtidig støtteordning. 

Småkraften er i hovedsak uregulert og er avhengig av nedbør og snøsmelting for å kunne produsere. 

Samtidig utgjør den variable delen av kostnadsbildet for småkraftverkene en svært liten andel av 

totalen. Det betyr at lange tørre eller kalde perioder vil være svært sårbare for mange av 

kraftverkene. Det generelle skattetrykket er også høyt, spesielt for kraftverk over 5.500 kVA installert 

effekt.  
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Denne sårbarheten understreker også viktigheten av å sikre stabile rammevilkår. Ansvaret for dette 

hviler selvsagt på myndighetene, spesielt når næringen svarer på en oppfordring om å bidra til et 

større samfunnsgode, produksjonen av ny fornybar og miljøvennlig energi. Klare løfter og 

oppfordringer til private om å ta store investeringer for å oppnå dette er tatt til følge, og store og til 

dels betydelig risikofylte investeringer er tatt av private på den forutsetningen. Dette ansvaret er 

spesielt stort i de tilfeller hvor investeringen er gjort av private grunneiere alene eller i fellesskap. For 

disse er kapitaldekningen for en slik investering betydelig svakere og sårbarheten for skiftende 

rammevilkår og politiske krumspring langt større. 

Det er i forslaget lagt opp til at skjæringstidspunktet for sertifikatberettigelse blir “byggestart”. Dette 

vil etter Småkraftforeninga oppfatning være en svært uhåndterlig praksis. Byggestart er for de fleste 

småkraftverk en uformell og ikke dokumentert hendelse. Et slikt skjæringstidspunkt vil medføre 

svært kompliserte dokumentasjonsprosesser og unødvendige konfliktlinjer. Igangsettelse er en 

formelt anerkjent størrelse, alle kraftverk sender melding om dette til NVE og det vil være 

uproblematisk å dokumentere og krever ikke noe ettersyn eller tilleggsgodkjennelse av datoen. 

Sertifikatplikt/etterspørsel 

Det er svært viktig at et slikt marked er robust og balansert. Den aller beste måten å sikre dette på, er 

å sikre at det til enhver tid er et tilstrekkelig volum på markedet.  

Det norske sertifikatmarkedet begynner med en kvoteplikt på 0,030, mens det svenske markedet i 

2003 begynte med en kvoteplikt på 0,074. Dette innebærer, som Sintef Energi har pekt på i sin 

høringsuttalelse, at markedet er sårbart for eventuell svikt i leveransene fra sertifikatberettigede 

anlegg. I motsetning til Sintef, mener Småkraftforeninga at den beste garantien mot at en slik 

sårbarhet fører til eksplosive sertifikatpriser er at markedets mekanismer styrkes. Dette kan kun 

gjøres gjennom at kvoteplikten for de første årene økes, og imøtekommelse av Småkraftforeningas 

krav om at anlegg med igangsettelse etter 1. januar 2004 inkluderes i markedet vil være en 

forutsetning for å sikre tilstrekkelig volum i markedet fra første år. Det vil også bidra til at det unngås 

spekulative priser i markedet mot slutten av det første året markedet er i virksomhet. 

Småkraftforeningas svenske søsterorganisasjon SERO har i sine innspill til svenske myndigheter også 

uttrykt bekymring for at de norske kvotene i begynnelsen er for små og sårbare, og støtter foreninga 

i at løsningen på dette er å inkludere samtlige småkraftverk bygget etter 1. januar 2004. 

Småkraftforeninga mener det nettopp er at det er et selvregulerende marked innenfor gitte rammer 

som er styrken ved denne ordningen framfor andre typer incentivordninger. Aktiv regulering av 

priser og andre elementer utover kvoteplikten og sertifikatberettigelsen vil svekke dette og gjøre 

ordningen langt mer sårbar. Småkraftforeninga anbefaler derfor en utvidet kvoteplikt og 

sertifikatberettigelse som beskyttelse mot uønskede prissvingninger. 

Departementet ber i sitt høringsdokument om bransjens syn på §16, tredje ledd som gir grunnlag for 

fritak for sertifikatplikt for forbruk fra kraftverk med en ikke fastsatt effektmaksimum. Det er 

Småkraftforeningas klare syn at anlegg som ikke er sertifikatberettigede, men ellers oppfyller 

kravene eller intensjonene om produksjon av fornybar energi, ikke kan pålegges plikt til sertifikater.  
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Vi ber derfor om at grensen settes til 10MW, slik at produksjon fra småkraftverk til eget forbruk i sin 

helhet unntas fra sertifikatplikt etter §16 b). 

Teknologinøytralitet  

Det er lagt opp til at ordningen skal være teknologinøytral. Dette er svært viktig for å sikre at man får 

så mye ny fornybar energi som mulig fra ordningen. Dette er også en forsikring for at de 

produksjonsanleggene med best økonomiske forutsetninger bygges først i tid. 

Dette er viktig for å trygge stabilitet i driften og strømforsyningen, samtidig som det også bidrar til 

økonomiske insentiver for å investere riktig og rikelig. 

Samtidig er prinsippet om teknologinøytralitet utfordret av regjeringens egen skattepolitikk. I 

statsbudsjettet for 2011 ble det slått fast at inntekter fra det (da) forventede sertifikatmarkedet for 

kraftverk i grunnrenteposisjon skal inngå i grunnrenteinntekten og beskattes etter ordinære regler 

for grunnrenteskatt.  Dette betyr at selv om tildelingen av sertifikatene er teknologinøytral, er 

skattleggingen tyngre for vannkraft enn andre energiformer.  

Dette mener Småkraftforeninga er i strid med intensjonen og ber om at dette endres. I tillegg vil 

dette sammen med grunnrenteskattens beskaffenhet være et disincentiv for optimal utnyttelse av 

ressursene. Per i dag reduseres installasjonen i mange fall til under 5.500 kVA for å unngå å komme i 

grunnrenteposisjon. Dette innebærer en suboptimal utnyttelse av samme naturinngrep og 

sammenlignbare investeringer. Småkraftforeninga viser til tidligere innspill om dette og forslag til 

løsning med bunnfradrag. 

Registerføring og veiledning 

For å sikre et velfungerende marked og bidra til folkelig legitimitet, er informasjon, veiledning og 

generelt gode systemer svært viktig. Også her er det svenske markedet til god inspirasjon. Svenske 

Energimyndighetens nettsider for sertifikatmarkedet er svært gode og bidrar til åpenhet og god 

informasjonsflyt. 

Samtidig er det også viktig å sørge for god veiledning til produsenter for å sikre at det ikke samles for 

mye makt hos meglere og spekulanter. Sertifikatene blir å betrakte som en ekstra ressurs som det vil 

kunne bli betydelig spekulasjon rundt omsettingstidspunktet for. Det ligger i markedets natur, men 

god informasjon og åpenhet om markedets funksjon, spesielt til nye produsenter og i den første 

perioden vil være sentralt for å sikre at produsenter stiller likt og tar informerte beslutninger om 

salget av sertifikatene. 

Dette innebærer enkle og stabile systemer for registerføring og registrering av anlegg, men også 

enkle, forutsigbare og lett tilgjengelige systemer for omsetting, endringer og for den 

sertifikatberettigede til å holde oversikt over egne verdier, sertifikater og salg. 

Småkraftforeninga ber også departementet vurdere opprettelsen og finansiering av et midlertidig 

informasjons- og veiledningsprosjekt i nær tilknytning til bransjeforeninger. 
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Linjenett og konsesjonsbehandling 

Ordningen med elsertifikater er et viktig bidrag til å stimulere en nødvendig innsats for å bygge flere 

produksjonsanlegg for ny fornybar kraft. Likevel er det klart at det er en rekke utfordringer som 

fremdeles ikke er løst, og som til dels vil stå i veien for at satsingen på elsertifikater ikke vil lykkes fullt 

ut etter hensikten. 

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre er en tredjedel av det nasjonale småkraftpotensialet satt på vent 

på grunn av at nettkapasiteten er sprengt. Dette betyr at disse ikke vil ha mulighet til å få deltatt i 

sertifikatordningen før dette er løst. Lignende problemstillinger er i ferd med å oppstå også i andre 

områder med betydelige potensiale for småkraftutbygging. Manglende tilgang på nødvendig 

infrastruktur kan bety en betydelig konkurransevridning og er til betydelig ulempe for den naturlige 

prioriteringen av prosjekter som ligger til grunn for et velfungerende sertifikatmarked. 

Nett må defineres som nødvendig nasjonal infrastruktur og prioriteres deretter. Det må 

gjennomføres en betydelig utbygging av nett på alle nettnivåer for å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

tilgang. Det må også finnes finansieringsløsninger for nettutbygging som ikke øker kostnadsnivået for 

utbygging av produksjonsanlegg for fornybar kraft. 

Behandlingstiden for konsesjoner hos NVE er også en betydelig faktor som begrenser 

utbyggingstakten. Man må forvente rundt fem års ventetid før man får behandlet 

konsesjonssøknader hos NVE. Dette er til stort hinder for utbyggere som ønsker å ta rasjonelle 

investeringsbeslutninger basert på kostnadsnivå. Det er dessverre slik i dag at handlingsrommet for å 

beslutte utbygging og være innenfor rammen av ordningen med elsertifikater, er svært lite. Dersom 

ikke konsesjonsbehandlingstiden reduseres, vil for eksempel ikke en beslutning om å søke konsesjon 

i 2015, tre år etter at markedet blir iverksatt, realistisk føre til at anlegget er ferdigstilt i tide for å bli 

sertifikatberettiget. Dette er en betydelig svakhet. 

Småkraftforeninga ber derfor også om at myndighetene tar tak i disse problemstillingene sammen 

med sertifikatmarkedet. 

Småkraftforeninga ber om at disse innspillene tas hensyn til. Spesielt er det viktig at politiske løfter 

gjennom mange år innfris slik at alle småkraftverk satt i drift etter 1. januar 2004 får delta i 

ordningen med elsertifikater. 

For Småkrafttforeninga 

 

 

 

Henrik Glette 

Daglig leder 

 

Vedlegg: gjennomgang av politiske løfter 
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Historikk – politiske løfter 

19.12.2003 
St.meld.nr. 9 (2002-2003) Stortinget ba regjeringen ta initiativ til felles norsk-svensk grønt 
sertifikatmarked og  legge fram konkret forslag våren 2004. 
 
14.05.2004 
St.meld nr. 18 (2003-2004) : Innstilling frå energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. 
Grønne sertifikater:  Side 13: -skal tre i kraft fra 1. januar 2006 - - avgjørende viktig at investering i ny 
fornybar energi ikkje stopper opp, viser til pressemelding frå Steensnæs og sluttar seg til den:  
”Jeg vil understreke at de som bygger ut kraftproduksjon ikke skal tape på det ved en innføring av et marked for 
grønne sertifikater. Sertifikatberettige anlegg for elekrisitetsproduksjon med byggestart etter 1.januar 2004  vil 
ha mulighet til å delta i et system for grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette 
tidspunkt”. 
 
AP, SV og SP hadde i tillegg forslag om at sertifikatordninga måtte framskyndes og innføres 01.01.2005. 
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har merket seg den 
usikkerheten som har oppstått ved at Regjeringen har utsatt innføringen av et grønt sertifikatmarked til 2006. 
Disse medlemmer viser til at et flertall på Stortinget flere ganger har understreket viktigheten av å få innført et 
pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar energi, og mener at det bør innføres tidligere enn 1. januar 2006.  
Disse medlemmer mener dette bør kunne iverksettes, om mulig ett år tidligere, fra 1. januar 2005.  
Disse medlemmer foreslår:  
"Stortinget ber Regjeringen legge frem det nødvendige lovforslag om innføring av et pliktig norsk-svensk 
sertifikatmarked så snart som mulig. Alle anlegg med byggestart etter 2004 og som kvalifiserer for det, må 
kunne omfattes av ordningen."  

 
24.11.2004 
Utkast til lov om pliktige elsertifikat på høring. Høringsfrist 01.02.2005. 
(Alle kraftverk med byggestart 01.01.2004 er med). 
 
13.05.2005 
Elsertifikater. Norske og svenske utredninger. 
 
Hausten 2005 
Ny regjering. Samme partiene som ville framskynde innføring av sertifikatordningen. 
 
27.02.2006 
Brudd i forhandlingane med svenskane.  
 
07.12.2007 

Nye samtaler med Sverige om grønne sertifikat til fornybar energi . 
 

03.03.2008 
Statssekretær Guri Størvold i Olje og energidepartementet bekrefter i mail til Egil Berge at ordninga 
med tilbakevirkande kraft, slik den framstår i St.meld.nr. 18 (2003-2004), står fast. 
“Du kan ta det helt med ro. Det som er sagt fra tidligere statsråder og i stortingsmelding nr. 11 om at anlegg 
satt i drift etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikat hvis de ellers tilfredsstiller 
kravene, står fast.” 

 
07.09.2009  
Like før stortingsvalget 
Enig med svenskene om prinsippene for et felles sertifikatmarked fra 01.01.2012. 
 



Side 7 av 7 

 

26.11.2009  
Etter valget 
Overgangsordning som ekskluderer kraftverk over 1 mW.   
”Jeg er opptatt av å sikre fortsatt bygging av fornybar energi fram til et felles elsertifikat-marked med 
Sverige er etablert. Forutsigbarhet for kraftselskap og grunneiere er viktig, og overgangsordningen 
som i dag presenteres bidrar til det”, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. 
 


