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Høring — ny lov om elsertifikater — uttale fra Svorka Energi AS 

Det vises til høringsbrev av 8.12.2010 og høringsnotatet med utkast til lov om elsertifikater. 

Svorka Energi er et vertikalt integrert energiverk med hovedkontor i Surnadal. Selskapet har 
områdekonsesjon for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Selskapet formål er å produsere, 
overføre, distribuere og omsette energi, samt drive eller delta i selskap eller virksomhet som naturlig 
har tilknytning til forannevnte. 

Svorka Energi vil innledningsvis gi sin tilslutning til regjeringens varslede satsning på fornybar energi 
og at det skjer gjennom etablering av et felles svensk-norsk elsertifikatmarked. 

Vi vil sette fokus på ett grunnleggende problemområde, samt ett praktisk definisjonsproblem: 

A) Det grunnleggende problemområdet: 
Løftebrudclet om at all ny fornybar produksjon igangsatt etter 1. januar 2004 skal omfattes av 
sertifikatordningen. 

Svorka Energi har satt i drift 2 nye kraftverk i perioden, ett i 2007 og ett i 2010. Begge faller etter 
lovforslaget ut som sertifikatberettiget. 
I tillegg har grunneiere i vårt konsesjonsområde Halsa, Rindal og Surnadal satt i drift 4 kraftverk som 
også faller utenom sertifikatordningen slik lovforslaget nå er utformet. 

Vedtakene både i Svorka Energi og hos grunneierne om igangsetting er gjort i tillit til klart uttalte og 
mange ganger gjentatte lovnader om å kunne bli sertifikatberettiget i en framtidig sertifikatordning! 
Noen investeringsvedtak er også gjort med utgangspunkt i Stortingsvedtak av 19.03.07 — Støtte- 
ordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder —Stortingsmelding nr 11 (2006-2007) 

Nå kjenner vi oss rett ut sagt ført bak lyset av våre egne myndigheter (som vi har valgt å stole på). 
Det kjennes i dag bittert! Den medieskapte myten om at småkraftverk er en gullgruve, kjenner vi oss 
dessverre heller ikke igjen i! Flere av kraftverkene i vårt konsesjonsområde går i dag med tap. Dagens 
røde tall blir ikke lettere å bære når en leser høringsnotatets side 24 om at "økt produksjon som 
følge av sertifikatmarkedet kan føre til at spotprisen på kraft går ned i visse situasjoner. Dermed vil 
eksisterende kraftprodusenter som ikke får tildelt elsertifikater (les: de som ble sveket) kunne 
komme til å være med på å dekke kostnadene ved å nå målene i et elsertifikatmarked". 

Svorka Energi ber innstendig om at lovteksten under § 8 endres slik at alle småkraftverk, 
minikraftverk og mikrokraftverk som er igangsett etter 1.1.2004 kommer inn under 
sertifikatordningen. 
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B) Et praktisk problem: 
Byggestart kontra idriftsettelse. 

§ 8 pkt a i lovforslaget angir hvilke anlegg som kvalifiserer for rett til elsertifikater. 
Vårt spørsmål er: 
Hvorfor må Norge velge et annet kriterium for å skille innenfor/utenfor enn Sverige? 
I Sverige bruker loven om elsertifikater uttrykket "Anleggningar som tagits i drift efter systemets 
innførande har rett til elcertifikat i ...." 
Se gjerne den svenske energimyndighetens notat om Elseretifikatsystemet 2009, side 9 siste avsnitt, 
under overskriften "Begrensning i retten til elcertrifikat": 
http://energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Elcertifikatsystemet_2009_webb.pd  
f 
Den foreslåtte norske regelen tar utgangspunkt i byggestart. Det vil bli særdeles vanskelig å definere 
byggestart på en entydig måte. Betyr det datoen gravemaskinene begynte, datoen skogrydding i 
traseen begynte, datoen første bestilling ble gjort, eller? 
Datoen kraftverket ble satt i drift er derimot entydig og sporbar. 

Pkt a bør dette omformes til å hete "være idriftssatt etter 7. september 2009". 

Erlend Eriksen 
	

Johan Helgetun 
Administrerende direktør Svorka Energi AS 

	
Daglig leder Svorka Produksjon AS 
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