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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 Stranda Energi AS  (heretter 

”selskapet”) uttalelse vedrørende nevnte.  

 

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. Fremmet forslag 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. 

Implementering av forslaget sikrer derfor norsk eierskap av norske vannkraftressurser. 

 

En rekke aktører har tidligere påpekt behovet for godkjennelse av anlegg frem til 2035, 

tilsvarende gjeldende regelverk i Sverige. Nevnte regelverk reduserer sterkt risikoen forbundet 

med sluttdatoen 31.12.2020, og vil sikre at lønnsomme prosjekter blir realisert. Ved at det er en 

nedtrapping av antall år man vil få sertifikater fram mot 2035, vil det i seg selv være et godt 

incitament til å sluttføre utbyggingen så nært opptil 2020 som mulig.   

I og med at kraftlinen Fardal - Ørskog er kraftig forsinket, medfører dette at mange 

småkraftprosjekt vil få problemer med å komme på nett innen utgangen av 2020. Selskapet er 

derfor av den oppfatning at ordningen med sertifkater fram mot 2035 med avtrapping av antall 

år fra 2020 som i Sverige bør være løsningen. 
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