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Høringssvar fra NVE - forslag til endring av lov om elsertifikater 
 

Det vises til høringsbrev av 9. november 2016.  

NVE har ingen merknader til de foreslåtte endringene ut over de innspill vi har kommet med underveis i 
arbeidet med høringen. 

I tillegg til de forslag som fremgår av høringen, vil NVE foreslå at det innføres en frist for å søke om 
godkjenning av anlegg som er satt i drift innen 31. desember 2021. En slik frist vil gjøre at vi får avklart 
hvor mye ny produksjon som er omfattet av elsertifikatordningen på et tidlig tidspunkt. Det vil også på 
sikt frigjøre ressurser i NVE, ved at vi ikke risikerer å måtte behandle søknader om godkjenning av 
anlegg i lang tid etter 2021.  

Også for de elsertifikatberettigede vil det være en fordel om søknad om godkjenning sendes inn på et 
tidlig tidspunkt, ettersom rett til elsertifikater ikke inntrer før NVE har godkjent søknaden. Dersom 
fristen for eksempel settes til 1. april 2022, vil eiere av anlegg som kan godkjennes for 
elsertifikatordningen ha relativt god tid på seg til å søke om godkjenning. Innsendingen av søknaden 
skjer elektronisk, og er ikke en omfattende prosess. 

Elsertifikatloven § 8 tredje ledd gir hjemmel til å forskriftsfeste søknadsfrister. Denne hjemmelen er 
benyttet til å oppstille en søknadsfrist i forbindelse med utvidelsen av overgangsordningen, jf. 
elsertifikatforskriften § 6 tredje ledd. NVE vil anbefale at en eventuell søknadsfrist etter utgangen av 
2021 tas inn i forskriften på samme måte.  
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Dersom OED mener at en søknadsfrist bør fremgå av loven, anbefaler vi at en slik endring gjøres i 
forbindelse med neste kontrollstasjon, slik at forslaget kan høres. 

 

Med hilsen 

 

Karin Margrethe Bugge 
avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 
seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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