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Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater 

 
Viser til høringsbrev publisert 03.12.2014 om forslag til endring av lov om elsertifikater, samt 

tilhørende høringsnotat av samme dato. I det påfølgende følger  Gravbrøtfoss Krafts uttalelse  

angående dette 

 

Vi har merket oss den svenske regjeringens uttrykte økte ambisjoner for fornybar 

energiproduksjon og ønske om å utvide sertifikatordningen.  Da dette vil ha stor betydning for 

framtidig prising av kraft i det nordiske markedet, ber vi om at slike mulige endringer vurderes 

nøye i forhold til utvidelse av norsk fornybar energiproduksjon, og at dette slik departementet 

antyder, sendes ut på egen høring. 

 

 

Overgangsordningen 

 

Selskapet støtter departementes forslag om utvidelse av overgangsordningen til å inkludere 

tidligere utelatte småkraftverk. Forslaget støttes i det det oppfyller politiske lovnader, og en 

utvidelse av overgangsordningen vil medføre positive effekter.  

 

Det er forventet at en gjennomføring av forslaget vil forbedre tilliten mellom myndigheter og 

investorer innen grønn teknologi. Styrket tillit og etterlengtet kapital vil føre til økte 

investeringer i småkraftbransjen. Forslaget  vil videre bidra til at flere lokale grunneiere med en 

prekær økonomisk situasjon, grunnet ekskludering fra den opprinnelige overgangsordningen, 

nå blir i stand til å beholde småkraftverk og øvrig livsgrunnlag.  For Gravbrøtfoss Kraft ville  

fremtiden være usikker uten grønne sertifikater.  

Gravbrøtfoss kraft vil gi regjeringen ros for å ha fremmet dette forslaget. 

 

Sluttdato for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikat 

 

Gravbrøtfoss Kraft støtter regjeringens forslag til forlengelse av fristen på dette punktet. 
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Vi ser problemet mange småkratverk vil ha for å bli ferdig før fristens utløp. Og at det for disse 

ville vært en fordel med enda lenger frist.  

Så vidt vi vet er det ikke gitt klare politisk lovnader om en forlenget frist. Vi synes derfor denne 

saken stiller seg i et litt annet lys en spørsmålet om en inkludering  i ordningen av kraftverk 

bygd ifra 2004 til 2009. 

 

Med hilsen 

For  Gravbrøtfoss Kraft 

 

 

 

Jørgen Gravbrøt 

Styreleder 


