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Vest-Agder fylkeskommune ønsker å uttale seg til regjeringens utkast til lovvedtak om lov om elsertifikater 
med høringsfrist 1. februar 2011. 

Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at regjeringen nå har kommet til enighet med svenske myndigheter 
om et felles elsertifikatmarked. Vest-Agder fylkeskommune er også generelt positiv til regjeringens utkast til 
lovvedtak. Vest-Agder fylkeskommune ønsker dog å komme med to innspill til utkastet. Disse innspillene er 
nevnt under: 

INNSPILL TIL § 8 GODKJENNING AV PRODUKSJONSANLEGG 
Vest-Agder fylkeskommune mener at vannkraftverk med installert effekt over 1 MW, som hadde byggestart 
etter 1. januar 2004, også skal ha rett til elsertifikater. Vi finner skillet på 1 MW i utkastet til lovvedtak for 
støtte som svakt begrunnet, og et brudd på tidligere politiske signaler. En mengde lokale griindere, ikke bare 
i Vest-Agder men i hele landet, har gjort betydelige investeringer i nye vannkraftverk siden 1. januar 2004. 
Disse investeringene var gjort med bakgrunn i de mange (tverr)politiske signalene om behov for og 
forsikringer om støtte til akkurat denne typen virksomheter. Disse kraftverkene er samtidig 
næringsvirksomheter lokalisert i distriktene. Det er derfor viktig — ikke bare i et klima og 
fornybarhetsperspektiv, men også ut fra et distriktspolitisk ståsted - at disse virksomhetene får de forventede 
rammevilkårene. 

INNSPILL OM TILRETTELEGGING FOR NY REGULERBAR KRAFTPRODUKSJON. 
Vest-Agder er det fylket i Norge hvor konsekvensene fra eksisterende og planlagt kraftutveksling mot EU er 
— og vil bli - størst. Det er viktig å merke seg at i de landene hvor det nå eksisterer og planlegges nye 
kraftforbindelser med (UK, Danmark, Tyskland og Nederland) er vedtatt betydelige planer (over 100 000 
MW) for ny uregulerbar kraftproduksjon frem mot 2030. Denne utviklingen vil føre til at ny regulerbar 
kraftproduksjon vil få betydelig høyere samfunnsøkonomisk verdi i motsetning til etablering av ny 
uregulerbar kraft i vår region. Norske myndigheter bør derfor, når man etablerer rammevilkår for ny fornybar 
kraftproduksjon, utforme insentiver som s esielt fremmer etablering av ny regulerbar kraftproduksjon.  
Spesielt vil slike insentiver være viktige for Sørvest-Norge. 

Me 	nnlig hilsen 

Thore We ter oen 
Fylkesord rer 
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