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Olje- og energidepartementet 

postmottak@oed.dep.no       Oslo, 28. oktober 2011 

 

Høringsuttalelse til forskrift om elsertifikater 

 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til høring datert 14.9.2011 til forskrift om elsertifikater mottatt 

fra Olje- og energidepartementet 

 

FRIFO representerer femten store friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen nesten 680.000 

medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og allmennhetens tilgang til natur, og bruk av naturen. Vi 

arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon som, gjennom 

tradisjonelle og nye aktivitetsformer, fremmer friluftsliv for alle.  

 

FRIFO er ikke motstander av energiproduksjon eller modernisering av produksjonsanlegg. Men vi er av den 

oppfatning at konsekvenser for naturverdier ofte ikke blir tilstrekkelig trukket inn i vurderingene av nye og 

eksisterende anlegg. Natur og konsekvenser for friluftsliv har også en egenverdi som må vektleges sterkere 

ved beslutninger om utbygging. Vi mener at frigjøring av energi gjennom energisparing og effektivisering 

må utnyttes før nye anlegg som medfører varige naturinngrep iverksettes. Her viser nye 

undersøkelser/beregninger at det er et meget stort potensial for energisparing bare med dagens teknologi. 

 

På bakgrunn av dette vil vi kommentere følgende til § 7 (Vedtak om godkjenning): 

Sertifikatet bør være et kvalitetsstempel for et anlegg. Dette betyr at det må kunne dokumentere at natur- og 

friluftslivsinteresser er ivaretatt, og at det spesielt må dokumenteres at bestemmelsene i naturmangfoldloven, 

som en sektorovergripende lov, er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Vi vil også kommentere følgende til § 9 (Krav til produksjonsanlegget): 

Krav til dato for byggestart (pkt a, b, c og c2) må fjernes. Datogrense har kun som funksjon å fremtvinge ny 

produksjonskapasitet. Fornybar energi fra eldre anlegg er like verdifull som nye. Ny produksjon er ikke et 

mål i seg selv. Målet er ledig kapasitet og nok tilgjengelig energi. I og med at markedet vil bli pålagt å 

benytte en gitt andel strøm fra anlegg med grønne sertifikater, vil dette fremtvinge ny produksjon, og svekke 

fokuset på energieffektivisering.  
 

FRIFO mener disse kravene også kan avledes av naturmangfoldloven. Loven er sektorovergripende, og 

dermed også gjeldende for energisektoren og all konsesjonsbehandling. 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 
Lasse Heimdal     Thomas André T. Sveri   

Generalsekretær      fagkonsulent 
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