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Høringsuttalelse forskrift om elsertifikater
Vi viser til høringsbrev av 14. september 2011 vedrørende forskrift om
elsertifikater, og vil med dette gi våre kommentarer til forskriften.
Framtiden i våre hender mener det i sertifikatordningen må være et
krav om at 30 prosent av den nye kraftproduksjonen skal være
basert på vind, sol, geotermisk og bølgekraft.
Sol, vind, bølge og geotermisk må bli vernet i det grønne sertifikatmarkedet,
ellers vil disse energiformene mest sannsynlig ikke få noen ekstra
subsidiekroner. Det er dermed fare for at utvikling og produksjon av slike
energiformer vil stagnere her i landet. Norge er allerede helt på bunn i Euruopa
når det gjelder bruk av nye fornybare energikilder utenom vannkraft.
Norge har en forpliktelse til å bidra i den globale dugnaden når det gjelder
utvikling og etablering av nye fornybare energikilder, som også kan benyttes i
land som ikke er velsignet med rike vannressurser.
Det legges opp til at alle sertifikatberettigede produksjoner skal få like mye
støtte per enhet produsert strøm. Ordningen skal være markedsstyrt, slik at
produksjon av ny fornybar kraft skjer til lavest mulig kostnader, derfor vil de
billigste energiprosjektene bli realisert først.
Problemet er at det legges opp til en såkalt teknologinøytral ordning – det vil si
at alle teknologier som defineres som fornybare i EUs fornybardirektiv
kommer inn under ordningen - også vannkraft. Sertifikatordningen vil derfor
trolig i hovedsak føre til etablering av ytterligere vannkraft her i landet, mens
vindmølleparker, solenergi, geotermisk og bølgekraft vil havne bakerst i
subsidiekøen.
Vannkraftprodusentene vil mest sannsynlig danke ut alle andre fornybare
energier på pris.
Det er ellers viktig at elsertifikater bare utstedes til reelle, fornybare
energikilder. Framtiden i våre hender er derfor imot at forbrenning av usortert
blandet biomasseavfall skal inngå i sertifikatordningen.
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