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Elsertifikatordning for småkraftverk 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Rådmannens innstilling: 

Det vises til høringsuttalelse fra LVK til ny lov om elsertifikater. 
 
Tinn kommune støtter at sertifikatordningen bør gjøres gjeldende for alle småkraftverk 
som er igangsatt etter 1. januar 2004. 
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om elsertifikater 

LVK 

3 S 30.01.201
1 
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2 Brev til kommuner 
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5 Kraftverk som ikkje er med i sertifikatordninga 
6 LVK - høringsuttalelse til ny lov om 
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Innledning: 

Ny lov om elsertifikater er til høring. I den forbindelse har Småkraftforeninga bedt om 
støtte fra kommunene til at sertifikatordningen blir gjort gjeldende fra 2004 og ikke bare 
fra 2009 som lovforslaget lyder på. 
 
Dette vil også gjelde kraftverk som er bygget i Tinn kommune i perioden 2004 til 2009 
(Tinnkraft). 
 
LVK har gitt en egen uttalelse til sertifikatordningen der det blant annet sies:  
 
”I mange LVK-kommuner har det blitt investert i mange småkraftverk, hvor utbyggerne 
fra politisk hold er gitt en forventning om at man ville bli omfattet av et fremtidig 
sertifikatmarked. Denne forventingen har basert seg på gjentatte politiske løfter om at 
kraftverk bygget etter 1.1.2004 ville bli omfattet av ordningen når den kom på plass.  
Det er LVKs syn at disse konkrete løftene fra ansvarlig politisk hold har skapt en 
berettiget forventning om å ta del i sertifikatordningen, og har vært et viktig 
beslutningsgrunnlag for mange småkraftbyggere. LVK finner det derfor ikke rimelig at 
bare anlegg under 1 MW installert effekt skal avgjøre om tilbakevirkningen går tilbake til 
7. september 2009 eller 1. januar 2004. LVK er ikke kjent med at en slik grensedragning 
tidligere har vært varslet. LVK mener derfor at tilbakevirkningen til 1.1.2004 bør gjelde 
alle småkraftverk, også de mellom 1 og 10 MW.” 
 
Elsertifikatordninga innebærer at produsenter som kommer inn under ordningen får 
støtte for den del av poduksjonen som er berettiget. Dette skal stimulere til og gi økt 
lønnsomhet for utbygging av fornybar energi. Støtten som gis skal finansieres ved en 
form av øremerket forbruksavgift som i siste ledd dekkes av sluttkunden. Dette vil bety 
høyere forbruksavgifter for strømkunder som legges på strømregningen. Det er 
vanskelig angi hvor store disse avgiftene kan blir da det er avhengig elsertifikatpriser, 
elsertifikatkvoter, økt produksjon m.m. Beregninger i departementets høringsnotat 
antyder ca. 1 øre/kwh ved innføring. Det er usikkert hvor store utslag det vil gi om 
ordningen gis tilbakevirkende kraft for småkraftverk, men trolig ikke store utslag. 
  

Vurdering: 

Tinn kommune slutter seg til uttalelsen fra LVK som også støtter at sertifikatordningen 
bør gjøres gjeldende for alle småkraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004. 

Konklusjon: 

Det vises til høringsuttalelse fra LVK til ny lov om elsertifikater. 
 

Tinn kommune støtter at sertifikatordningen bør gjøres gjeldende for alle småkraftverk 
som er igangsatt etter 1. januar 2004.  

Behandling i Tinn formannskap - 09.02.2011  

Representant Steinar Miland SV fremmet følgende forslag: 
 

”Tinn Kommune avgir ikke innstilling da saken slik den foreligger er en 
partsuttalelse fra en side som har betydelige økonomiske særinteresser i saken. 
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Tinn kommune mener at det mangler en helhetsvurdering av sake der det kan 
komme fram hva dette vil påføre de enkelte strømkunder i form av økte utgifter.” 

 
Votering 
 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer, mot 1 for representant Miland’s forslag. 
 

Vedtak i Tinn formannskap - 09.02.2011 

Det vises til høringsuttalelse fra LVK til ny lov om elsertifikater. 
 
Tinn kommune støtter at sertifikatordningen bør gjøres gjeldende for alle småkraftverk 
som er igangsatt etter 1. januar 2004. 
 
 
 
 
 


