
                                                                                                                       

 

Pb 7184 Majorstuen, 0307 Oslo 

Tel 23 08 89 09 / 916 37 125 

hmjuhler@energinorge.no 

www.fjernvarme.no 

 

Olje-og energidepartementet 

Energi- og vannressursavdelingen       Oslo 01.02.11  

 

Att: Trond Ulven Ingvaldsen 

 

 

 

Høringssvar fra Norsk Fjernvarme om lov om elsertifikater 

 
Vi viser til høringsbrev av 08.12.10, og gir våre kommentarer til lovforslaget, som er utformet i samsvar med 

hovedprinsippene i overenskomsten med Sverige 7. sept. 2009 og protokoll av 8.des. 2010. 

 

Norsk Fjernvarme representerer det meste av fjernvarmebransjen i Norge, og våre medlemmer vil være 

sentrale i planlegging og utbygging av biokraftanlegg, samt avtagere av varmen fra anleggene. 

 

 

1. Generelle kommentarer 

Ordningen med elsertifikater vil ha betydning for å få lønnsomme investeringer i biokraft i Norge 

kombinert med økt produksjon av fjernvarme, slik statsråden uttrykte ønske om i pressemeldingen 

fra overenskomsten. Produksjonen av fjernvarme i 2010 er estimert til 5TWh, og det foreligger 

planer for ytterligere 6 TWh til 2020.  

 

Dermed har fornybar kraftproduksjon fått et sterkt og markedsrettet virkemiddel, med et støttenivå 

som vil ligge 10 ganger over støttenivået for fornybar varmeenergi. Dette vil imøtekomme deler av 

Norges forpliktelser etter fornybardirektivet, men det er viktig at oppnåelsen av disse målsetningene 

også kombineres med Regjeringens klare målsetning om energiomlegging fra bruk av fossil energi 

generelt, samt bruk av elektrisitet til oppvarming. Regjeringens store satsing på fjernvarme og 

bioenergi er et sentralt tiltak som både gir mer fornybar varmeenergi og øker forsyningssikkerheten.  

 

I den nordiske energibalansen er varmemarkedet større enn kraftmarkedet, og gir en nødvendig 

fleksibilitet til kraftsystemene i alle landene, unntatt i Norge, hvor andelen fornybar termisk energi er 

liten. Dette er blitt illustrert gjennom problemene i kraftforsyningen denne vinteren. Mer termisk 

energi i det norske kraftsystemet gir en sikkerhet både for kunder og myndigheter, og bedrer 

brukstiden og økonomien i elnettet, med tanke på fremtidige investeringer. 

 

 

2. Innfasing av ny produksjon 

For å unngå uheldige skjevheter i markedet er det ønskelig at reglene for elsertifikater er mest 

mulig like i begge land. Dette gjelder særlig for biobrensler. Ulike regler vil gi skjevheter i 

investeringer, og man vil kunne oppleve at biobrensel blir sendt til nabolandet som en 

konsekvens av ulike rammebetingelser.  Både høringsforslaget og protokollen fra samarbeidet 

med Sverige gir uttrykk for at regelverket i de to landene skal være harmonisert. Dette 

formålet vil ikke kunne oppnås dersom samme type biobrensel ikke gir lik rett til elsertifikater 

i begge land. Overenskomsten med Sverige fra 2009 presiserer dessuten at det vil være viktig 

å finne løsninger som gjør at Norges inntreden ikke skaper usikkerhet for det etablerte svenske 

markedet. 
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Etter OEDs lovforslag skal torv ikke skal omfattes av sertifikatordningen (kap.4.2.1). Dette bryter 

med prinsippet om likebehandling mellom produsenter i de to land. Vi forutsetter at samme type 

biobrensel gir lik rett til sertifikater i begge land. Innblanding av torv kan være aktuelt i enkelte 

biokraftanlegg for å redusere korrosjonsskader. Torv vil bidra til økt produksjon av biokraft, og bør 

derfor være med i den norske ordningen. 

 

Hensynet til harmonisering med regelverket i Sverige gjør seg også gjeldende for treavfall. I 

Sverige er treavfall regnet som et biobrensel, og er definert i  Förordning (2003:120) om 

elcertifikat, 4 §, punkt 4. som (...) källsorterat träavfall och träavfall som är utsorterat från 

blandade avfall (...). I Sverige gis produksjonsanlegg for biokraft basert på returtre sertifikater 

selv om man ikke er innenfor definisjonen av rent brensel i den norske Forurensnings-

forskriftens §27-1. For å oppnå en harmonisert ordning på tvers av landene, bør urent treavfall 

omfattes av sertifikatordningen også i Norge.   

Vi ber derfor departementet vurdere på nytt å la den norske elsertifikatordningen omfatte de 

samme typer biobrensel som den svenske ordningen. 

 

 

3. Utstedelse av el-sertifikater 

Perioden for utstedelse av sertifikater er 15 år. Teknisk levetid for et biokraft anlegg er lavere enn for 

andre teknologier derfor kan betydelige reinvesteringer bli holdt tilbake etter periodens utløp.  

Norsk Fjernvarme ønsker en vurdering av problemstillingen, og om anleggene får rett til nye 

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

 

 

4. Informasjon og forskrifter 

Det bør raskt utarbeides informasjon til produsenter og sluttbrukere om hvordan ordningen fungerer 

i praksis. Med tanke tidsaspektet for investeringsbeslutninger, konsesjonsbehandling og eventuelle 

klager, oppfordrer vil til at de nødvendige forskriftene som skal følge opp loven er utfyllende, blir 

raskt utarbeidet og at konsesjonsbehandlingen av prosjektene blir like effektiv som i Sverige. 

 

 

5. Likeverdige rammebetingelser 

Et felles sertifikatmarked krever tilsvarende rammebetingelser i Norge som i Sverige for å unngå 

konkurransevridning mellom landene. Biokraftanlegg i Norge vil i hovedsak være 

kombinasjonsanlegg som produserer både kraft og varme. For å realisere slike anlegg vil det være 

behov for investeringsstøtte for den delen av anlegget som produserer varme. Dette er samtidig 

behov likeverdige vilkår for støtte til fornybar varme generelt, på samme nivå som sertifikatprisen. 

Vi ønsker en utreding på hvordan denne problemstillingen er tenkt løst. 

 

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

svenske produsenter. Vi ønsker derfor en konsekvensutredning av skattesystemet med tanke på 

biokraftvarmeanlegg. 

 

 

Vi utdyper gjerne våre synspunkter nærmere ved behov. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Fjernvarme 

      

Heidi Juhler  

Daglig leder  


