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Høring – Lov om elsertifikater 

Norsk Bioenergiforening (NoBio) ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til 

ny lov om elsertifikater. Som bransjeorganisasjon representerer NoBio hele verdikjeden i 

bioenergibransjen, herunder biokraft. I den videre gjennomgangen benyttes terminologien 

grønne produsenter og sorte produsenter for å benevne de aktører som har rett eller ikke 

rett til å få utstedt el-sertifikater. 

 

Lovens innhold og innhold i tilhørende høringsnotat 

For forsyningssikkerheten i det nordiske kraftmarkedet er en samlet nordisk satsning på 

energiproduksjon viktig. NoBio ønsker å belyse den posisjonen biovarmeenergi har for 

forsyningssikkerheten i Sverige, og i hvor liten grad denne fleksibiliteten benyttes i den 

norske energipolitikken. Prinsipielt mener NoBio at både biovarme- og 

elektrisitetsproduksjon kan integreres i det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter lovens § 

3d, 6 og 7, Hvis ikke må støttenivået til biovarmeproduksjon økes tilsvarende støttenivået i 

sertifikatmarkedet.   

 

Torv og treavfall 

Torv er foreslått utelatt i den norske sertifikatordningen (høringsnotatets kapittel 4.2.1), selv 

om disse inngår i den svenske ordningen. Ulike regler på et slikt nivå er ikke bare uheldig, 

men også i strid med prinsippet om at loven skal være teknologinøytral. NoBio er kjent med 

at det planlegges bruk av torv også i Norge. Torv utgjør en betydelig energireserve, og er 

gunstig for økt forbrenningsverdi og reduksjon av korrosjonsskader i bio-kraft-varmeanlegg.   

 

Hensyn til harmonisering med regelverket i Sverige gjør seg også gjeldende for treavfall. I 
Förordning (2003:120) om elcertifikat § 4 pkt. 4. er treavfall definert som (...) källsorterat 
träavfall och träavfall som är utsorterat från blandade avfall (...). Slikt brensel vil i Sverige gi 
sertifikater selv om det ikke er å regne som rent brensel etter den norske 
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forurensingsforskriftens § 27-1. For å oppnå en harmonisert ordning er det viktig at urent 
treavfall også innlemmes i den norske sertifikatordningen.  
 
NoBio ber derfor departementet om å ta en ny vurdering av denne problemstillingen, og 

innlemme torv og treavfall i den norske ordningen.   

 

 

Prissetting i el- og sertifikatmarkedet 

Tabell side 23 i høringsnotatet gjenspeiler bærer preg av en lite gjennomarbeidet utredning 

av pris- og volumeffekter ved et felles el-sertifikatmarked. I notatet fremstilles det som om 

sluttbruker må ta hele kostnadene ved ordningen (også i kapittel 4.1). Dette er i ikke direkte 

korrekt. Kostnadene ved ordningen vil bli fordelt mellom sluttbruker og sorte produsenter. 

Redusert etterspørsel og økt tilbud vil sammen redusere el-prisen. 

 

El-produksjon fra vann og vind, som i ordningen vil utgjøre en stor andel av de grønne 

produsentene, har en mer usikker og volatil produksjonen. I situasjoner med lav produksjon 

vil sertifikatprisen kunne øke sterkt, og motsatt i situasjoner med høy produksjon.  

 

For de mindre ikke kommersielle teknologiene ligger vil det være stor risiko forbundet med 

utviklingen i el- og sertifikatprisene. I tillegg er det usikkerhet rundt potensialet for norsk 

vannkraft, som aktørene frykter kan er underestimert. For et velfungerende marked er det 

viktig at all informasjon er tilgjengelig og transparent. NoBio krever derfor en bedre 

utredning av forventningene til priser og volum. NoBio ønsker i tillegg et prisgulv i 

sertifikatmarkedet som sikre aktørene et minimum av nødvendig forutsigbarhet. 

  

Utstedelse av el-sertifikater 

§ 10 regulerer perioden for utstedelse av el-sertifikater til 15 år. Teknisk levetid for et 

biokraft-anlegg er langt lavere enn for andre teknologier, og betydelige reinvesteringer, som 

til dels kan være bedriftsøkonomisk ulønnsomme, kan bli holdt tilbake etter periodens utløp. 

NoBio ønsker en vurdering av en slik problemstilling, og om disse anleggene får rett til nye 

sertifikater ved reinvestering for å unngå at produksjonen blir lagt ned.    

 

§ 17 i loven legger opp til en tilnærmet lineær økning i kvoteplikten. Erfaringsmessig tar 

investerings- og utbygningsbeslutninger fra 18 mnd og oppover. NoBio mener derfor at det 

må legges opp til en mer realistisk og fornuftig utviklingsbane for kvoteplikten. Det er i tillegg 

viktig at kvoteandelen holdes forutsigbar. 

 

§ 9 i loven legger opp til måling og rapportering av produksjon. Annet ledd regulerer 

bestemmelse om særskilt beregning og rapportering hvor deler av produksjonen ikke 

kommer fra grønne kilder. NoBio ønsker her en vurdering av hvordan dette er tenkt 

gjennomført i anlegg som f. eks skal benytte biobrensler, torv, søppel, gass og biogass. 
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Energiinnholdet i samme råstoff kan og vil ha store variasjoner, og en nøyaktig måling og 

regulering vil ved enkelte anlegg vanskelig la seg gjennomføre.   

 

Informasjon og forskrifter 

NoBio påpeker viktigheten av at utfyllende forskrifter til loven ferdigstilles snarest. Tatt i 
betraktning den korte tiden til ordningen trer i kraft er det viktig for at aktørene kan tilpasse 
seg. Det er bl.a. rette spørsmål til sluttbrukerinformasjon og -faktura og informasjon om 
hvordan ordningen fungerer (f. eks hvordan søke om å få godkjent anlegg, opprettelse av el-
sertifikatkonto, opprettelse av registerfunksjon, utforming av fakturaer, O/U-regler, 
ferdigstillelse av forskrifter, valg av valuta etc.). 
 

Rammebetingelser 

Et felles sertifikatmarked krever tilsvarende og harmoniserte rammebetingelser mellom 

Norge og Sverige for å unngå konkurransevridning mellom landene. 

 

Det meste av biokraft som vil bli bygd i Norge består av kombinasjonsanlegg som produserer 

både varme og kraft. For å realisere slike anlegg vil det fortsatt være behov for 

investeringsstøtte for den delen av anlegget som produserer varme. NoBio ønsker her en 

utredning fra OED og Enova på hvordan en slik problemstilling er tenkt løst. Dette gjelder 

også for mindre CHP-anlegg som forventes å bli tilgjengelig på mellomlang sikt. 

 

Erfaringsmessig tar konsesjonsprosesser lang tid. En forbedring av denne prosessen vil være 

viktig for å unngå konkurransevridning mot Sverige som har agerende og kompetente 

bioenergimiljøer både i markedet, men også hos myndigheter. NoBio ønsker at 

konsesjonskrav harmoniseres med Sverige for å unngå uheldige konkurransevridende 

konsekvenser. 

 

Beskatning av kraftverk må tilpasses slik at de ikke er konkurransevridende mellom norske 

og svenske produsenter. NoBio ønsker derfor en konsekvensutredning av skattesystemet 

med innretning mot bioenergiprodusenter, herunder biokraft og bio-kraft-varme. 

 

Sertifikatordningen vil endre kraftbalansen i det nordiske markedet. For å sikre en 

samfunnsøkonomisk god avkastning på sertifikatordningen må utbygging av både nasjonalt 

nett og overføringskabler til Europa ha prioritet. Flaskehalser vil ved økt tilbud redusere 

effekten av sertifikatinntekten og redusere/bremse utbyggingen av ny-fornybar elektrisitet. 

 

Konklusjon 

- Bioenergi må få status som et realistisk og forventet alternativ på lik linje som de 

andre ny-fornybare elektrisitetskildene.  

- Torv og treavfall må inngå i el-sertifikatordningen som i Sverige. 
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- For å redusere markedsrisikoen ønsker NoBio et prisgulv som sikrer den grønne 

produsenten mot ekstreme situasjoner og ”for lave” sertifikatpriser.  

- NoBio ønsker en bedre utredning av fremtidig pris- og volumutvikling i el- og 

sertifikatmarkedet. 

- Utredning av investeringsstøtte til CHP-anlegg som produserer både kraft og varme. 

En kombinert løsning mellom sertifikater og investeringsstøtte gjennom Enova må 

sikre like rammevilkår for biokraft som for andre teknologier, og dermed sikre at 

markedet velger samfunnsøkonomisk optimale løsninger.  

- NoBio ønsker at reinvesteringer i biokraft-anlegg gir rett til el-sertifikater.  

- Rammevilkårene mellom Norge og Sverige må harmoniseres for å unngå 

konkurransevridning.   

 
 
For ytterligere kommentarer eller spørsmål kan undertegnede treffes på telefon 23 36 58 70. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Bioenergiforening (NoBio) 
 
 
 
 
Cato Kjølstad /s/        Lars Løken Granlund /s/ 
Daglig leder       Energipolitisk rådgiver 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


