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Høringsuttalelse om lovforslag for grønne sertifikater 

 
Vedtak: 

Sør-Helgeland Regionråd mener det er svært urimelig at kraftverk over 1 MW bygget etter 

1.1.2004 skal stenges ute fra ordningen med grønne sertifikat. I Norge er det i dag flere 

hundre rettighetshavere som har våget å satse pengene sine på å bygge ny fornybar energi i 

tråd med regjeringens uttalte satsningsområde. Mange av disse kraftverkene går med store 

underskudd.  

Det politiske system må være troverdig. Grønne sertifikater har vært lovet alle vannkraftverk 

med byggestart etter 1.1.2004.  

  

 Steennæs (OED) 2003:  “Sertifikatsberettigede anlegg som har byggestart etter 1. januar 

2004 få sertifikater, selv om et pliktig sertifikatmarked måtte bli innført etter dette 

tidspunktet. 

 Energiminister Enoksen,St. meld nr 11: “For vannkraften er det slått fast at anlegg med 

byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet desom de ellers var 

kvalifisert” 

 St. meld 11: lover feed-in ordning på 4 øre/KWh som en overgangsordning. (Denne ble ikke 

innført) 

 Statssekretær Størvold (OED) 2008: Bekrefter at byggestart etter 1.1.2004 står fast:  

 Energiminister Riis-Johansen lover at “vi vil komme med alternative støtteordninger slik at 

det å satse på fornybar energi i påvente av grønne sertifikater, skal være tilnærmelsesvis like 

interessant” 

 Intervju i Nationen med energiminister Riis-Johansen september 2009: lover trygghet for 

“…dei som byggjer ut nå eller som skal begynne å byggje ut.”  Han sier deretter at de vil 

jobbe “…videre med å finne løsning for de som alt har åpnet kraftverk.” 

 Pressemelding NVE november 2009: Lovnad om støtte fjernes også for kraftverk under 

bygging 

  I lovforslaget er det foreslått at kun kraftverk under 1 MW bygget etter 1.1.2004 skal få bli 

med i ordningen. Dette er i praksis en svært liten del av de realiserte kraftverk i denne 

perioden og vil medføre at et kraftverk på 1,5 MW vil få lavere omsetning enn et på 0,9 MW. 
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  NVE har i en utredning fra 2002 vist at grønne sertifikater sannsynligvis vil føre til at 

kraftprisen vil reduseres like mye som grønne elsertifikater koster forbrukerne.  En beregning 

utført av småkraftforeningen viser det samme. Dette betyr at de som har bygget kraftverk etter 

1.1.2004 i den tro at regjeringens ord er til å stole på, blir straffet dobbelt opp: 
1. De går glipp av inntekter de er blitt lovet 

2. Innføring av ordningen fører til redusert strømpris som igjen gir enda dårligere lønnsomhet 

for disse kraftverkene. 

 

Sør-Helgeland Regionråd ber om at lovforslaget endres slik at alle kraftverk bygget etter 1.1.2004 

blir omfattet av ordningen slik det er blitt lovet.  Subsidiært ber vi om at det innføres et 

bunnfradrag for alle kraftverk bygget etter 1.1.2004.  

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes:  Kommunene på Sør-Helgeland 

    Olje- og energidepartementet 

   

 

 

 


