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Høringssvar til forslag til lov om elsertifikater 
 

 

Bondelagene i Surnadal, Rindal og Todalen vil gi følgende innspill til endring i lovforslaget: 

 

§ 8 Godkjenning av produksjonsanlegg 

 

Bokstavpunkt a) endres til: 

 

- ha hatt byggestart etter 1. januar 2004 

 

Bokstavpunkt b) fjernes og bokstavpunkt c) endres til b)  

Øvrige paragrafer og underpunkter endres i henhold til dette. 

 

 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er de gjentatte lovnader fra politikere (statsråder, 

statssekretærer og stortingspolitikere) fra de fleste partier i posisjon og opposisjon over flere 

år fra 2004 og framover som har ledet utbyggerne av vannkraftverk større enn 1 MW til å 

legge en merinntekt fra grønne sertifikater til grunn for sine vurderinger vedrørende 

investeringer i vannkraftverk.   

Blant de mange kraftverkene som er bygd mellom 2004 og september 2009 er det et 

mindretall som har svært god økonomi. Selv om sertifikatordningen ikke er en støtteordning 

er det etter vårt syn ikke et uvesentlig poeng at mange av de gjeldende kraftverkene sliter med 

økonomien. All den tid det fra enkelte hold blir brukt som argument mot grønne sertifikater 

for disse at små kraftverk er en ”gullgruve” er det etter vår mening på sin plass å påpeke at en 

betydelig andel av dem har problemer med å svare for sine gjeldsforpliktelser. Disse har ikke 

magasiner og må dermed produsere i de periodene det er mest vann i elvene og dette 

samsvarer med når prisene er på det laveste.  

Når mange da har tatt sertifikatinntekter med i budsjettene etter signaler fra myndighetene 

føles det urimelig at man nå foreslår å utelukke et stort antall kraftverk fra ordningen. Ord 

som svik og løftebrudd har blitt brukt, og det er uten tvil slik mange av grunneierne som har 

gått inn i tunge investeringer nå føler det. 

 

De kraftverkene som etter foreliggende lovforslag blir utelukket fra sertifikatordningen eies 

av de grunneierne som har vært pionerer og gått foran og med det lagt grunnlaget for en 

kompetanseoppbygging, en hel industri av utstyrleverandører og en stor boom for 

maskinentrepenører i en lang rekke kommuner i mange fylker. 

Den store aktiviteten som har vært har skapt store ringvirkninger for mange finansaktører, 

maskinfirmaer, rørleverandører og turbinleverandører. Denne aktiviteten har generert 

betydelige skatteinntekter for myndighetene og strøminntektene fra disse verkene vil i mange 

år gi framtidige skatteinntekter for kommuner og stat. 

De offentlige kraftverkene med magasiner kan i perioder da elvekraftverkene produserer for 

fullt unnlate å tappe sine magasiner for dermed å tjene mer på strømsalg i perioder da 

strømmen er dyrere. 

 



Det framlegges som at sertifikatordningen skal være en teknologinøytral rettighetsordning 

som alle som etter søknad er kvalifisert for skal få ta del i. Da er det vanskelig å se logikken i 

at det angivelig er over 180 vannkraftverk på landsbasis mellom 1 MW og 10 MW effekt som 

skal utelukkes fra ordningen basert på en ”tilfeldig plassert” strek i kalenderen. 

Som tillitsvalgte i bondelaget er det vanskelig for oss å se på at mange av våre medlemmer 

havner i en vanskelig situasjon etter å ha blitt lokket til å foreta investeringer som i etterkant 

viser seg å være langt mindre gunstige enn antatt på grunn av at politikerne i nåværende 

regjeringspartier har skiftet mening og innfører andre rammebetingelser enn det som ble lagt 

til grunn for investeringen. 

Som selvstendig næringsdrivende er våre medlemmer avhengige av en viss forutsigbarhet i 

rammebetingelsene og på dette punktet har OED under ledelse av den rødgrønne regjeringen 

sviktet fundamentalt dersom dette punktet i lovforslaget ikke endres.  

At de forklaringene som er gitt på at forslaget er lagt fram slik ikke holder vann og er 

tilbakevist  med forskingsrapporter og beregninger fra kvalifisert hold gjør det hele enda 

vanskeligere å akseptere. 

 

Vi krever derfor at alle vannkraftverk med under 10 MW installert effekt med byggestart fra 

og med 2004 inkluderes i sertifikatordningen slik myndighetenes intensjon har vært oppfattet 

siden 2004. 

 

I våre kommuner er det til sammen 6 kraftverk med til sammen nesten 60 GWh årsproduksjon 

og med ca 20 grunneiere som blir berørt av dette endringsforslaget.  
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