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Høring - Forslag til endringer i lov om elsertifikater  

 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 9.11.2016 vedlagt høringsbrev om 

forslag til endringer i loven om elsertifikater.  

 

Bakgrunn 

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet 

mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i 

2020. I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for 

elsertifikater av 29. juni 2011 (endret 8. april 2015) skal partenes beslutninger om 

forhold som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet fortrinnsvis 

gjøres ved såkalte kontrollstasjoner. En kontrollstasjon innebærer gjennomføring av 

felles utredninger og drøftelser om blant annet behov for endringer eller justeringer i 

regelverket om elsertifikater.  

 

Første kontrollstasjon ble gjennomført med lovendringer som trådte i kraft 1. januar 

2016. Arbeidet med en ny kontrollstasjon har avdekket et behov for lovendringer i 

elsertifikatloven.  

 

Forslag til endringer i elsertifikatloven 

 

Fastsettelse av kvotekurven i forskrift 

For å forenkle fremgangsmåten for beregningstekniske justeringer i 

elsertifikatkvotene, foreslår Olje- og energidepartementet at kvotekurven i dagens § 17 

fastsettes i forskrift (elsertifikatforskriften) fremfor i loven. Det foreslås at 
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elsertifikatloven § 17 gir Olje- og energidepartementet hjemmel til å fastsette kvotene i 

forskrift. Olje- og energidepartementet foreslår at loven også angir de sentrale 

prinsippene som skal ligge til grunn for senere endringer av kvotene gjennom 

forskriftsvedtak.  

 

Fastsettelse av kvotekurven i elsertifikatforskriften gjør det mulig å korrigere for 

eventuelle estimeringsavvik raskere enn ved dagens praksis. Lovfestede prinsipper for 

tekniske justeringer av kvotene gjør metoden for justeringer forutsigbar for både 

elsertifikatberettigede produsenter og elsertifikatpliktige.  

 

Kvotekurven i forskriften skal kunne justeres innenfor rammene i lovforslaget. 

Eventuelle øvrige endringer av kvotene vil kreve lovendring. Som hovedregel foretas 

teknisk justering av kvotekurven ved endringer i forskriften hvert andre år.  

 

Eventuelle justeringer som følge av ny kunnskap om årene forut for ikrafttredelse av 

nye elsertifikatkvoter, skal normalt fordeles jevnt over påfølgende fire år. Dette vil bidra 

til bedre forutsigbarhet for elsertifikatpliktens omfang fra år til år. Olje- og 

energidepartementet foreslår et krav i loven om at endringer av elsertifikatkvotene skal 

vedtas senest året før kvotene får virkning på elsertifikatpliktens omfang. 

 

Justering av kvotekurven 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kommet med forslag til en justert 

kvotekurve i Norge basert på justeringsprinsippene fra første kontrollstasjon. NVEs 

forslag til kvotekurve korrigerer for faktiske avvik fra tidligere forventet 

beregningsrelevant elforbruk i 2014 og 2015, i tillegg til oppdaterte avviksestimater for 

2016 og 2017. I tillegg innebærer forslaget oppdaterte estimater for beregningsrelevant 

elforbruk for perioden 2018 til 2035. Det beregningsrelevante elforbruket har så langt 

vært, og er fremover forventet å bli, høyere enn det som ble lagt til grunn ved 

fastsettelse av gjeldende kvotekurve.  

 

Det har også vært høyere kraftproduksjon i overgangsordningen enn tidligere antatt. I 

tillegg omfatter NVEs forslag oppdaterte estimater for kraftproduksjonen under 

overgangsordningen fremover. Forventet produksjon i overgangsordningen ligger 

høyere enn det som ble beregnet ved forrige kontrollstasjon fordi utvidelsen av 

overgangsordningen omfatter noe større volumer enn først antatt.  

 

Samlet må kvotekurven etter NVEs anslag justeres ned for å komme i tråd med avtalen 

med Sverige. Olje- og energidepartementet foreslår endringer i kvotekurven i tråd med 

NVEs forslag.  

 

Før loven legges fram for Stortinget legger Olje- og energidepartementet i tillegg opp til 

å oppdatere kvotene basert på de faktiske produksjonstallene for den norske 

overgangsordningen for 2016, når disse blir kjent. Det er også aktuelt å oppdatere 
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kvotene på bakgrunn av eventuelle nye godkjente anlegg som innlemmes i 

overgangsordningen. 

 

 

Finansdepartementets vurdering 

 

Finansdepartementet har ikke merknader til forslagene.  

 

Med hilsen 

 

 

Nina Bjerkedal  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Ingrid Rasmussen 

avdelingsdirektør 
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