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Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

Det vises til høringsbrev av 3.12.2014 om forslag til endring av lov om elsertifikater.
Høringsuttalelsen er utarbeidet av Hydro Energi AS som representant for den totale virksomheten i

Hydro-konsernet (heretter samlet omtalt som Hydro).

Hydro støtter departementets forslag om oppmykning av fristen for godkjennelse av nye anlegg for
en begrenset periode. Dette vil redusere risikoen for at gode prosjekter blir lagt vekk på grunn ãv
tidspress i utbyggingen, eller som kan redusere personsikkerheten og øke kostnadene. Det er
imidlertid viktig at fristen forlenges med ett år til utgangen av 2021 , dvs. alterna tiv 2 i

departementets forslag. Visse typer arbeid i fjellet kan for eksempel kun gjennomføres i tredje
kvartal, så hele sommerhalvåret må komme innenfor fristen for at hensikten skal oppnås.

Det er også viktig at tilgangen til nett ikke blir en flaskehals for investeringer i Norge.

Vi vil påpeke viktigheten av så like rammebetingelser som mulig i de to landene for àfà
samfunnsøkonomisk riktige investeringer. Ulike rammebetingelser i skatte-/avskrivningsregler, og
annen tilleggsstøtte til svensk vind og sol, har så langt bidratt til betydelig lavere invesieringer i

Norge enn naturgitte forhold skulle tilsi. Norske myndigheter har foreslått skattemessige endringer
for å rette på skjevheter i rammebetingelsene for vindkraft. Relativt sett betyr imidlertid det at
vannkraftens konkurranseposisjon blir ytterligere forverret, og kan medføre at samfunnsøkonomisk
gu nstige vannkraftprosjekt ikke blir real isert.

Hydro er opptatt av mest mulig transparens og forutsigbarhet om fremtidig prisutvikling. Selv om

lVEs rapporter gir gode oversikter over prosjékter i N-orge, skaper mangèl på informaslon i

Sverige stor usikkerhet. Norske myndigheter må jobbe for et felles regisier.

Neste kontrollstasjon må finne sted før 2019 om den skal ha relevans for måloppnåelsen i 2020.
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