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Tittel: Gode justeringer av viktig klimavirkemiddel 

Uttalelse: 

Elsertifikatordningen er vårt viktigste virkemiddel for mer fornybar energiutbygging, noe som er 

avgjørende for å nå våre klimamål. ZERO er derfor svært tilfreds med at 

kontrollstasjonsprosessen munner ut i justeringer som vil bidra til et mer velfungerende 

elsertifikatmarked. 

Før kontrollstasjonsprosessen var det særlig to utfordringer ZERO så for sertifikatsystemet: 

Kunstig stort overskudd av sertifikater, og for stor ulikhet i norske og svenske rammebetingelser. 

Det foreliggende forslaget, sammen med de justeringene Regjeringen legger opp til på endrede 

avskrivningsregler for vindkraft, kommer disse utfordringene i møte på en god måte. For 

utdyping av ZEROs standpunkter viser vi også til våre tidligere høringsinnspill (vedlagt). 

ZERO har forståelse for det svenske ønsket om mer fornybar energi. Både utfasing av fossil 

energi og av kjernekraft er svært påvirket av politiske valg, og det er derfor ikke mulig å 

diskutere et eventuelt kraftoverskudd uavhengig av resten av energi- og klimapolitikken. Det er 

fornuftig å bruke sertifikatsystemet hvis man vil støtte mer fornybarproduksjon. ZERO er derfor 

fornøyd med det norsk-svenske forhandlingsresultatet. Det legger opp til en fornuftig 

harmonisering av rammebetingelser for utbyggere. OED har tidligere tatt opp et ønske om 

harmonisering også av hvem som er sertifikatpliktige, - konkret at norske oljeraffinerier gis fritak 

for sertifikatplikt fordi svenske raffinerier har fritak. ZERO mener det er skuffende at man ikke 

ser ut til å ha tatt opp å harmonisere gjennom sertifikatplikt i begge land. Fossilbransjen må være 

med på det spleiselaget sertifikatsystemet er. Når det er sagt, er det viktigere for 

sertifikatsystemet at det er likebehandling på produsentsiden enn av sertifikatplikt/fritak - gitt at 

det ikke ble noen harmonisering på dette punktet i denne runden, vil vi oppfordre til at 

sertifikatplikten for raffinerier opprettholdes på norsk side. 

Med vennlig hilsen 
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For ZERO 

Siri Hall Arnøy 

Fagansvarlig, fornybar energi og nett 
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