
 

 

 

 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep. 

0033 OSLO 

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

14/293 14/3876-8   646.0/OLLI Oslo, 19.01.2015 
 

 

 

Høring - Forslag til endring av lov om elsertifikater 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Olje- og 

energidepartementet. 

 

LO støttet i sin tid innføringen av elsertifikater for å stimulere til økt kraftutbygging. Det ble i 

høringen fra vår side pekt på betydningen av at den kraftintensive industrien ble fritatt for 

elsertifikatplikten.  

 

LO har over tid registrert at raffineriene i Norge har en stadig tøffere konkurransesituasjon og 

er enig i at de må regnes som kraftintensiv industri. Raffineriene representerer en 

videreforedling av petroleumsressursen som blir produsert i Norge. LO støtter et fritak for 

elsertifikatplikten for raffineriene.  

 

Departementet foreslår en utvidelse av overgangsordningen til å omfatte kraftverk som er 

bygget i perioden 2004 til 2009 og var i produksjon når elsertifikatordningen ble innført. 

Intensjonen med elsertifikatene var realisering av ny kraftproduksjon. En utvidelse av 

ordningen til å omfatte allerede produserende produksjonskapasitet er ikke i tråd med 

intensjonen av ordningen.  

 

Departementet anslår en utvidelse av overgangsordningen vil gi en ekstra 

finansieringsforpliktelse på i størrelsesorden 2,4 til 4,0 milliarder kroner. Disse økte 

kostnadene vil bli belastet sluttbruker, dvs. enten husholdningene eller industri og næringsliv 

som ikke er fritatt for elsertifikatplikt. Konsekvensen av en kostnadsøkning for sluttbrukerne 

må veies opp mot virkningen av inntektsøkningen til kraftprodusentene. 

 

Utvidelsen vil øke kostnaden for forbrukerne til fordel for kraftprodusenter som har tatt 

risikoen ved å bygge. I løpet av de fem årene som har gått siden ordningen ble etablert har 

mange kraftverk blitt solgt med priser tilpasset gjeldene ordning. En utvidelse av 

overgangsordningen vil derfor innebære en inntektsoverføring også til eiere som har ervervet 

etablerte kraftverk. LO kan ikke se at denne kostnadsøkningen motsvares av positive 

virkninger i kraftmarkedet som kan forsvare den foreslåtte utvidelsen av overgangsordningen. 

 

Et behov for støtte til kraftprodusenter bør kun vurderes dersom dette tiltaket er nødvendig for 

å hindre nedleggelse av anleggene. En slik støtte bør ikke gjennomføres ved en utvidelse av 

elsertifikatordningen.  
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LO er positive til at departementet fremmer forslag som forlenger fristen for godkjenning av 

nye anlegg. Det er viktig at tidspress i forbindelse med sluttdatoen i 2020 ikke fører til økte 

utbyggingskostnader og påvirke kvaliteten på det som bygges. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje O. Olsson 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 
 

Saksbehandler: Olav Lie 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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