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Svar på høring – Lov om elsertifikater 

1. Innledning/sammendrag: Norwea er svært fornøyd med at en avgjørende juridisk brikke i det 

planlagte svensk-norske sertifikatmarkedet nå er på høring med henblikk på vedtak i Stortingets 

vårsesjon. Vår vurdering, også etter dialog med markedsaktører og juridiske miljøer, er at lovteksten 

utgjør godt håndverk, som i all hovedsak legger opp til et velfungerende felles marked. Vi er 

imponerte over arbeidet man i løpet av relativt kort tid har fullført, og våre innspill retter seg mest 

mot oppfølgingen av dette: 

• Det mest presserende anliggendet er etter vårt syn nå å ferdigforhandle Norges forpliktelser 

under fornybardirektivet, hvilket fortsatt er en klar forutsetning fra svensk side.  

• Det er viktig å få på plass et godt og tydelig forskriftsverk som er tilpasset formålet om å 

fremme ny produksjon. I det videre arbeidet med dette og andre detaljer er det naturlig å i 

stor grad trekke på erfaringer fra det eksisterende svenske markedet.  

• Om Norge skal få en forholdsmessig andel av investeringene i et felles marked krever dette 

en målrettet konsesjonspolitikk, effektivisert klagebehandling, og betydelige 

nettinvesteringer. 

• På sikt, og gitt nødvendige investeringer i nett og utenlandsforbindelser, bør det være et mål 

å utvide markedet til å omfatte flere land. 

Vi har strukturert våre mer detaljerte kommentarer rundt fire hovedbolker: ’Tilbudssiden’; 

’etterspørselsiden’; ’forholdet til EU/EØS’ samt ’regulatoriske o.a. forhold’.  

2. Tilbudssiden i markedet 

2.1 Teknologinøytralitet: Norwea er glade for at lovforslaget legger opp til en teknologinøytral 

ordning. Kostnadseffektiviteten som følger av teknologinøytralitet utgjør etter vårt syn i stor grad 

rasjonalet for å velge sertifikater fremfor virkemidler som en teknologispesifikk feed-in.  Vi vurderer 

landbasert vindkraft som en moden teknologi som passer inn under et virkemiddel hvis formål er å 

øke fornybar elproduksjon på en kostnadseffektiv måte.  

At man vil legge fornybardirektivets generelle definisjon av fornybar elektrisitetsproduksjon til grunn 

i forbindelse med sertifikatberettigede teknologier vil dessuten gjøre det lettere å utvide markedet til 

andre land. (Se (4.3)) 

Vi forventer likefullt en viss debatt om teknologinøytralitet. Som OED er kjent med har flere mulige 

modifikasjoner av teknologinøytralitet også vært diskutert i bransjen. Vi vil derfor understreke at 

slike modifikasjoner etter vårt syn typisk vil medføre redusert kostnadseffektivitet, et mindre 
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velfungerende marked, en suboptimal ressurs- og arealutnyttelse, komplisere notifiseringsprosessen 

til EU/ESA samt øke risikoen for at markedet ikke kommer i gang i 2012. 

2.2 Utfyllende forskriftsverk: Høringsnotatet peker på flere punkter der loven må fylles ut med et 

tydelig forskriftsverk. Vi antar at mye av forskriftsarbeidet allerede har skjedd parallelt med 

lovarbeidet, men vil generelt anbefale tett dialog med svenske myndigheter og utstrakt 

harmonisering på forskriftsnivå. Harmonisering og samarbeid vil hindre nasjonale skjevheter i 

markedet, og sikre at man trekker på de betydelige erfaringene man har gjort seg i Sverige. 

Spesielt støtter vi høringsnotatet i at det er et behov for tydelige kriterier i forbindelse med tildeling 

av sertifikater til opprustning og utvidelse av vannkraftverk, herunder pumpekraftverk, samt 

beregning av fornybarandel i biokraftverk. 

Samfunnsdebatten i Sverige viser at tilliten til markedet kan trues dramatisk dersom systemet virker i 

strid med lovens formål ved å åpne for sertifikattildeling som ikke bidrar til ny eller netto økt 

produksjon. Slik debatt ledet til et en endringsprosess på svensk side som de norske forskriftene bør 

ta høyde for.1  

Et forskriftsverk som på en pålitelig og forutsigbar måte plukker ut ny/økt produksjon i henhold til 

lovens formål vil også kunne bidra til å hindre økte avkastningskrav som ellers kunne følge av 

usikkerhet i investorers langsiktige prisprognoser. Formodentlig vil det dessuten gjøre det enklere å 

regne på enkeltprosjekter innen opprustning og utvidelse mv. 

2.3 Spesielt om overgangsordningen: Den mye omtalte overgangsordningen gir visse kraftverk med 

byggestart før 2012 en opsjon om å tre inn i markedet mot tilbakebetaling av eventuell 

investeringstøtte samt en avkortning av tildelingsperiode for sertifikater. Til tross for at den norske 

kvotekurven skal være designet slik at disse kraftverkene kommer i tillegg til det svensk-norske 

ambisjonsnivået på 26,4 TWh innebærer overgangsordningen viktig prisinformasjon om tilbudet i 

markedet.  

Det er derfor positivt og viktig at overgangsordningen nå er tydeliggjort i lovforslaget. 

Norwea mener at man ideelt sett burde valgt driftstart eller et annet mer entydig kriterium enn 

anleggstart for å identifisere aktuelle kraftverk. Vi registrerer imidlertid at anleggstart har vært brukt 

konsekvent i myndighetenes informasjon til markedet siden overgangsordningen først ble 

presentert, og at denne informasjonen formodentlig er absorbert. Det viktigste for markedet nå er at 

forskrifter/søknadsskjemaer under overgangsordningen presiserer kriteriene for overgangsordningen 

ytterligere på en så klar måte som mulig. En ikke urimelig debatt om konkrete datoer for 

enkeltprosjekter som ligger nær tidsfristene må dog påregnes. 

Videre er det, igjen av hensyn til markedsinformasjon, ønskelig at eventuelle tidsfrister for 

anvendelse av opsjonen klargjøres. 

                                                           
1
 Etter flere medieoppslag og en konstatering i brevs form fra Energimyndigheten av at systemet ikke virket iht. 

lovens formål ble problematikken tatt inn i Energimyndighetens oppdrag om regelforenkling, se Statens 

Energimyndighet (2010): Regelförenkling. En svensk Riksdagsproposisjon fra Näringsdepartementet om dette 

er forventet i mai 2011. 
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2.4 Forlengelse av sertifikatberettigelse: Lovforslaget åpner for at aktører kan få forlenget 

sertifikattildelingen etter endte 15 år. Dette kan tenkes å ha en legitim funksjon gjennom såkalt 

”repowering” der kraftverk etter endt levetid byttes ut eller oppgraderes, ofte med en netto 

produksjonsgevinst. Også her imøteser vi tydelige forskrifter som sikrer tilliten til markedet og dets 

formål. 

2.5 Forholdet til andre støtteregimer/teknologiutvikling: Norwea anser i likhet med de aller fleste 

aktører at markedet ikke vil utløse investeringer i teknologier som offshore vindkraft, bølge- eller 

tidevannskraft på kort eller mellomlang sikt. Dette gjør det etter vårt syn viktig å spisse de delene av 

virkemiddelapparatet som retter seg inn mot teknologiutvikling og demonstrasjon (snarere enn økt 

produksjon per se), slik regjeringens havenergistrategi legger opp til. Dialog med Sverige om 

støttesystemer utenfor sertifikatmarkedet må påregnes i henhold til avtaleverket mellom landene, 

og vil bidra til å sikre at man får på plass et godt system.  

2.6 Informasjon om norsk potensiale: Energimyndighetens rapport om det svensk-norske markedet2 

gir etter Norweas syn et realistisk bilde av muligheter for ny produksjon i Norge. Det må forventes at 

markedsaktører på sikt gjør seg egne meninger om pipeline for sertifikatberettiget produksjon år for 

år. Både for norske og svenske aktører innebærer Norges inntreden i markedet likevel en viss 

usikkerhet hva gjelder norsk tilbudsside. Det er derfor ønskelig at norske myndigheter systematiserer 

og presenterer den informasjon man måtte besitte om norsk produksjon som anses som aktuell gitt 

nettmessige og økonomiske forhold.  

2.7 Nett og konsesjonspolitikk: Hverken markedets funksjon eller svensk-norske avtaler krever 

harmonisering av konsesjonspolitikk. Likevel bør et felles støtteregime gi norske myndigheter 

incentiver til å sørge for at en forholdsmessig del av produksjonen kommer i Norge. Gitt det totale 

ambisjonsnivået på 26,4 TWh i løpet av få år vil dette bli krevende.  

Energimyndighetens rapport om markedet er tydelig på at vindkraft vil måtte være langsiktig 

prissettende for markedet, og at begge land i utgangpunktet har relativt like økonomiske 

forutsetninger for vindkraftutbygging. Det er derfor først og fremst tilgang på nett og konsesjoner 

som avgjør hvor produksjonen kommer. Redusert vindkraftutbygging i et land vil kompenseres ved 

økt utbygging i det andre landet.  

Vi vil derfor oppfordre myndighetene til å se konsesjons- og nettpolitikk i tett sammenheng med 

sertifikatmarkedet. NVE har effektivisert konsesjonsbehandlingen ved å se flere vindkraftprosjekter i 

sammenheng og prioritere prosjekter som har stor sannsynlighet for å oppnå endelig konsesjon og 

faktisk realiseres.  

Dette kan likevel legge et stort press på kapasiteten for eventuell klagebehandling i OED. Spesielt 

fordi konsesjonene som er gitt av NVE ofte er gjensidig avhengige av hverandre i forhold til nett, 

adkomstveier og tidspunkt for investeringsbeslutning mv. er det viktig at departementet tar grep for 

å sikre en effektiv og helhetlig behandling av konsesjonene NVE har gitt. 

                                                           
2
 Statens Energimyndighet (2010): Gemensamt elcertifikatsystem med Norge 
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Ved å utelukke prosjekter med uakseptabelt konfliktnivå vil konsesjons- og 

klagebehandlingsprosessen etter vårt syn regulere tilbudssiden i markedet på en god måte i forhold 

til andre samfunns- og miljøinteresser. Sertifikatmarkedet utgjør etter vårt syn et rent ”finansielt” 

filter basert på prosjektenes bedriftsøkonomi.  

Det er derfor viktig at godkjenningsprosessen i NVE ikke utgjør en ny ”konsesjonsbehandling,” men 

snarere en effektiv bekreftelse på at anlegg som er definert innenfor ordningen er godkjent. Gode 

forskrifter vil bidra til dette. I tillegg bør Statnett ha en stor grad av automatiserte systemer og 

rutiner for å sikre kostnadseffektive prosesser slik at gebyrkostnadene holdes nede. 

Flere vindkraftprosjekter er avhengig av vesentlige investeringer i sentralnettet. Det er derfor viktig å 

få klarhet om investeringer i avgjørende linjeprosjekter og at det legges opp til tidsmessig 

koordinering mellom utbygging av nett og produksjon. 

Som følge av kravet om harmonisering (se (5.2)) må det påregnes en utstrakt bruk av anleggsbidrag, 

antagelig også i masket nett. Dette berører økonomien i en rekke norske vindkraftprosjekter i stor 

grad. Usikkerheten for disse vil reduseres ved en rask klargjøring av omfang og praksis for innkreving 

av anleggsbidraget. Av samme grunn vil det være ønskelig med en klargjøring av hvilke konsekvenser 

den svensk-norske harmoniseringen har for nett-tariffer, samt praksis for innføring av prisområder i 

de to landene. Vi må forutsette at norske investorer ikke kommer dårligere ut enn svenske som følge 

av harmoniseringen. 

3. Etterspørselsiden i markedet: 

3.1 Ambisjonsnivå: For markedet var det en viktig klargjøring at formuleringen ”likt ambisjonsnivå” 

fra Arlandaoverenskomsten mellom Norge og Sverige nå er konkretisert som 13,2 TWh, da flere 

mulige fortolkninger var diskutert i bransjen. Den totale ambisjonen på utbygging 26,4 TWh i 

perioden 2012-2020 bør etter Norweas syn være mulig å integrere i kraftmarkedet på en bærekraftig 

måte, men fordrer vesentlige investeringer i nett og, ikke minst, utenlandsforbindelser. Integreringen 

av den økte produksjonen vil dessuten lettes dersom myndighetene aktivt fremmer konvertering av 

fossilt forbruk der dette er samfunnsmessig rasjonelt. 

3.2 Beregningsrelevant forbruk: Lovforslagets bestemmelser om beregningsrelevant forbruk 

skjermer bl.a. elintensiv industri fra sertifikatkostnadene. Til tross for at denne sektoren er definert 

på en annen måte i Sverige enn i Norge er det altså i hovedsak lagt opp til samme type 

beregningsrelevant forbruk mellom landene. Denne harmoniseringen er ikke presserende for 

markedets funksjon. Fordi utviklingen i beregningsrelevant forbruk er avgjørende for prisingen i 

markedet, er det likevel ønskelig med god informasjonsflyt om forbruksstatistikk samt eventuelle 

endringer i definisjoner og regulatoriske forhold. 

Norwea støtter unntaket av elintensiv industri av hensyn til dennes global konkurranseevne. 

Energimyndighetens gjennomgang av industriens konkurranseevne i relevante Europeiske land 

støtter opp under denne vurderingen.3 

                                                           
3
 Energimyndigheten (2010): Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser 
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Økt produksjon gjennom sertifikatmarkedet kan i seg selv bidra til å opprettholde industrielt forbruk 

basert på utslippsfri produksjon og hindre karbonlekkasje. Elintensiv industri utgjør dessuten en 

betydelig ”base-load” på etterspørselsiden i Norge, og er viktig for fleksibiliteten på forbrukssiden. 

Opprettholdelsen av industrielt forbruk er derfor avgjørende dersom man vil øke norsk-svensk 

kraftproduksjon uten et dramatisk fall i elprisene. 

3.3 Kvotekurven: Kvotekurven styrer den årlige sertifikatetterspørselen og er følgelig av stor 

betydning for prisene konsumenter og produsenter møter. Nyheten om den norske kvotekurven har i 

følge markedsaktører så langt ikke påvirket prisene, men det må forventes at den kan få slike 

effekter ved lovvedtak og/eller signering av en juridisk bindende avtale mellom Norge og Sverige.  

En slik priseffekt er ønskelig da den vil kunne sende investeringssignaler til norske aktører. For å sikre 

norske investeringsbeslutninger på kort sikt er det derfor viktig at rammene for markedet og 

kvotekurvens endelige utforming fastsettes så snart som mulig.  

Prisene i det svenske markedet er p.t. presset ned av et voksende sertifikatoverskudd. Et slikt 

overskudd følger av muligheten for å ”spare”/”banke” sertifikater da det ikke er lagt begrensninger 

på sertifikatenes levetid. Et overskudd på 15-20 % er ønskelig for å sikre at det til enhver tid finnes en 

tilstrekkelig mengde omsettbare sertifikater i markedet. Likevel nærmer overskuddet i Sverige seg nå 

et nivå der enkelte aktører er bekymret både for fortsatte investeringer, og i siste instans kanskje 

også for praktisk måloppnåelse. 

Det er grunn til å tro at det vil være krevende for Norge å bidra med ny produksjon tilsvarende de 

nasjonale kvotene i systemets første år. Dette skyldes bl.a. ledetider fra investeringsbeslutning til 

utbygging, samt at en rekke prosjekter fortsatt mangler endelig konsesjon og/eller nettilgang. En 

sannsynlig konsekvens er at Norge innledningsvis vil nettoimportere sertifikater fra Sverige.  

Dette vil bidra til å redusere det eksisterende overskuddet og heve prisene til et nivå som gjør 

investeringer i større volumer ny produksjon bedriftsøkonomisk lønnsomt også i Norge. Etter vårt syn 

vil det styrke tilliten til det svensk-norske markedet om Norge i markedets første år bidrar til å 

redusere det eksisterende overskuddet til et bærekraftig nivå. 

Fordi sertifikatetterspørselen er satt prosentuelt som en andel av beregningsrelevant forbruk er både 

sertifikatpris og måloppnåelse i TWh svært sensitivt til forbruksutviklingen. Det eksisterende svenske 

overskuddet og påfølgende prisfall skyldes i stor grad et etterspørselfall som følge av finanskrisen. 

Dette illustrerer at systemets styringseffektivitet (i forhold til årlige og endelige mål i TWh) avhenger 

kritisk av forbruksprognosene. Dette bør være et sentralt tema ved kontrollstasjonene. 

Valget av en lineær kvotekurve, samkjørt med den svenske, kan bidra til jevn utbyggingstakt i det 

felles markedet og sikre måloppnåelse. Man unngår dessuten så vidt vi kan se fordelingsmessige 

spørsmål som kunne oppstå dersom et land kjøper relativt sett flere sertifikater i en ”høy” eller ”lav” 

prisperiode. 

Alt i alt er både kvotekurve og ambisjonsnivå etter det Norwea kan se gitt en tilfredsstillende 

utforming. 
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3.4 Øvrige virkemidler for å sikre prisstabilitet i markedet: Norwea registrerer allerede en viss 

debatt om virkemidler som prisgulv, pristak samt såkalt ”lending” (eksempelvis muligheten til å 

forskyve kvoteplikten til en fremtidig periode mot en behørig rente ved kortsiktig knapphet på 

sertifikater). 

Vi vil advare mot å komplisere markedet ved å innføre slike virkemidler nå. Slike endringer vil øke 

usikkerheten om hvordan det felles markedet vil se ut og fungere. Man bør også ta med i betraktning 

at Energimyndigheten, som besitter betydelig kompetanse om det eksisterende markedet, etter en 

meget grundig utredning4 har frarådet denne typen tiltak. 

I lys av det store overskuddet av sertifikater i det markedet Norge vil tre inn i, vurderer vi og de fleste 

markedsaktører risikoen for ekstremt høye priser frem til første kontrollstasjon som svært beskjeden.  

Et prisgulv vil mest sannsynlig føre til at ordningen blir klassifisert som statstøtte, og representerer et 

skritt vekk fra et markedsbasert system i retning av en garantert minstepris. Et pristak kan virke 

selvoppfyllende og derved redusere kostnadseffektiviteten. Lending-muligheten kan utgjøre en 

”kreditt på måloppnåelse” som involverer en viss risiko for at det endelige ambisjonsnivået ikke nås, 

med de konsekvenser det har for systemets styringseffektivitet. 

Slike tiltak bør altså etter vårt syn ikke innføres nå, men vi har forståelse for at diskusjonen eventuelt 

kan bringes opp igjen ved en kontrollstasjon.  

Norwea mener generelt at investorers, produsenters og konsumenters tillit til systemet vil være tjent 

med enkelhet: En godt designet kvotekurve (basert på gode forbruksprediksjoner og eventuell 

justering ved kontrollstasjoner) gir et sunt overskuddsnivå, som igjen sikrer en stabil og riktig 

prisutvikling. 

4. Forholdet til EU/EØS: 

4.1. Fornybardirektivet: Såvidt Norwea kan se representerer forhandlingene om Norges forpliktelser 

under fornybardirektivet fortsatt en risiko for oppstart av markedet. Fra svensk side er det en klar 

betingelse at Norge omfattes av direktivet da norske sertifikater, som høringsnotatet påpeker, ellers 

ikke vil kunne telle mot Sveriges fornybarmål gjennom samarbeidsmekanismen ”felles støtteregime.”  

At også Norge er omfattet av et juridisk bindende mål under direktivet vil bidra til å styrke 

investorers tillit til markedet.  

Norwea tviler på om Sverige vil kunne underskrive en juridisk bindende avtale med Norge (eller 

gjennom forskrift anerkjenne norske sertifikater som gyldige for oppfyllelse av svensk kvoteplikt) før 

det foreligger et vedtak om implementering). Uavhengig av tiden forhandlingene om måltall måtte ta 

vil dette rent prosessuelt kunne være tidkrevende.  

Det er således viktig med en rask avklaring av Norges forpliktelser under fornybardirektivet. Vi vil 

advare mot vesentlige utsettelser av markedsoppstart utover 01.01.2012, da svenske myndigheter 

                                                           
4
 Statens Energimyndighet (2010): Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser 
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historisk har vært svært tilbakeholdne med å foreta vesentlige endringer i markedet utenfor 

kontrollstasjoner, selv i tilfeller der endringsforslag har kommet fra markedsaktører. 

4.2 Notifiseringer: Selv om vi støtter vurderingen at markedet i utgangspunktet ikke vil regnes som 

statstøtte vil vi sterkt anbefale å notifisere systemet til ESA slik man i følge høringsnotatet vurderer. 

En detaljert notifisering av lov og forskrifter med vekt på systemets formål vil etter vårt syn bidra til å 

redusere juridisk usikkerhet og sikre robusthet ved detaljer i markedet. Sertifikatmarkedet skal også 

beskrives i relativt stor detalj i henhold til malen for nasjonale tiltaksplaner under fornybardirektivet. 

Som eksempel på samarbeidsmekanismen ”felles støtteregime” kreves også en notifisering av 

hvordan ny elproduksjon skal fordeles mellom landene i forhold til måloppnåelse. Vårt inntrykk er at 

den skisserte distribusjonsregelen identifiserer relevant produksjon (ved fradrag for svensk torv) på 

en god måte og at 50/50-fordelingen av den resterende produksjonen er rettferdig, siden begge land 

har en samkjørt opptrapping av kvotekurven mot ambisjonen for 2020.  

4.3 Utvidelse til flere land: Det er positivt at avtalen med Sverige åpner for utvidelse til flere land. 

Gitt de lave produksjonskostnadene i Sverige/Norge sammenlignet med andre land som er omfattet 

av fornybardirektivet vil dette øke den totale kostnadseffektiviteten og representere en mulig 

forretningsmulighet for begge land. Flere land vil dessuten gjøre markedet mer robust i forhold til 

endringer i nasjonal politikk. Det svensk-norske markedet er som høringsnotatet påpeker så langt 

den mest utviklede og velforståtte samarbeidsmekanismen under fornybardirektivet. Norges adgang 

til å benytte andre samarbeidsmekanismer (felles prosjekter eller statistiske overføringer) er 

dessuten begrenset ved at det påvirker tilbudet i det felles sertifikatmarkedet, og i henhold til 

avtalen om markedet derfor kun kan skje i samråd med Sverige.  

Det er derfor naturlig at svenske og norske myndigheter aktivt følger muligheten for utvidelse av 

markedet som den mest sentrale brikken i landenes arbeid med samarbeidsmekanismer. 

Eventuelle utvidelser av markedet innebærer likevel en vesentlig endring av tilbud/etterspørsel, og 

bør derfor skje i tilknytning til kontrollstasjoner. En økning av ambisjonsnivået påvirker også den 

nordiske kraftbalansen og må kobles med utbygging av nasjonal infrastruktur og 

utenlandsforbindelser. Tilliten til sertifikatmarkedet som samarbeidsmekanisme vil styrkes ved at 

kjøpere i størst mulig grad får tilgang både til sertifikatet (”den grønne verdien”) og det 

underliggende produktet fysisk el.  

5. Regulatoriske o.a. forhold  

5.1. Kontrollstasjoner: I et kunstig marked som sertifikatmarkedet er det positivt at det er lagt opp til 

felles kontrollstasjoner der markedets funksjon gjennomgås. Det er likevel viktig at investorer er sikre 

på at endringene ikke påvirker eksisterende investeringer i negativ retning, eller at det hersker stor 

usikkerhet om hvilke endringer som kan/skal foretas ved en kontrollstasjon.  

Det svenske Näringsdepartementet har praktisert en åpen forvaltning der Energimyndigheten lager 

rapporter basert på offentlig tilgjengelige oppdrag som så sendes på høring. Det er en fordel om den 

felles svensk-norske prosessen organiseres på en lignende måte, og det vil være uheldig dersom de 

ulike landene praktiserer vesensforskjellig forvaltning på dette punktet. Som allerede nevnt vil 
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justering av kvotekurven i forhold til eventuelle konsumendringer være en naturlig vurdering ved 

kontrollstasjoner. 

5.2 Harmonisering av investeringsvilkår: Det legges i tråd med svensk-norsk avtaleverk og 

anbefalinger fra Energimyndigheten opp til en omfattende harmonisering av investeringsvilkår, 

spesielt på nettsiden. Norwea støtter ideen om like investeringsbetingelser gitt likt støtteregime. 

Mye av harmoniseringen ligger an til å skje på forskriftsnivå.  

Dette legger føringer på pågående og fremtidige nettpolitiske prosesser. Vi oppfordrer derfor OED, 

NVE og Statnett til å sikre en overordnet og koordinert prosess der nettpolitikk, sertifikatmarked og 

muligheten for norske investeringer ses i sammenheng. Som nevnt (2.7) er det viktig med en relativt 

rask klargjøring av harmoniseringens bedriftsøkonomiske konsekvenser for å sikre 

investeringsbeslutninger. 

5.3 Finansielle forhold: Et svensk-norsk marked gir gode muligheter for økt likviditet, transparens og 

riktigere prising i forhold til det eksisterende markedet. Lovforslaget legger gode forvaltningsmessige 

rammer for dette, men investorers tillit til markedet fordrer etter vårt syn at man har hjemmel til å 

innføre regulering mot markedsadferd som prissamarbeid mv. 

I høringsnotatet heter det at flere av bestemmelsene ligger nært opp til verdipapirlovgivningen, og at 

det er lagt opp til at det skal føres tilsyn med handel. Forrige gang en lov om elsertifikater var på 

høring i Norge var det imidlertid lagt opp til at deler av verdipapirlovgivningens bestemmelser skulle 

komme til anvendelse.  

Norwea imøteser derfor en klargjøring av hvilken grad av tilsyn med markedsadferd og hvilke 

reguleringer utover generell konkurranselovgivning myndighetene ser for seg. Markedet vil etter vårt 

syn styrkes om norske myndigheter tar initiativ til en gjennomgang av dette sammen med Sverige. 

Høringsnotatet legger videre opp til at valg av valuta, markedsplass og bruk av clearingtjenester mv. 

overlates til markedsaktørene. Dette er etter Norweas syn i utgangspunktet en fornuftig tilnærming, 

men det er viktig at myndighetene sikrer at detaljerte tekniske og forskriftsmessige 

rammebetingelser ikke blir utilsiktede hinder for slike valg. Dette vil ikke bli mindre viktig for å sikre 

et transparent og velfungerende marked ved eventuelle utvidelser til andre land.  

5.4 Fakturering og informasjon mv.: Tilliten til markedet er tjent med gode informasjonsrutiner, 

kanskje spesielt ettersom det er lagt opp til to nasjonale sertifikatregistre. Dette gjelder både hva 

som kommuniseres, når det kommuniser og hvordan.  

Eksempler på dette er informasjon om nye godkjente anlegg, deklarasjon av sertifikater, statistikk om 

forbruksutvikling samt utstedte sertifikater. Hvilken og hvor mye informasjon som gjøres offentlig må 

samordnes mellom landene. 

Det bør legges opp til tett samarbeid mellom svenske og norske myndigheter om slike forhold, 

spesielt innledningsvis med henblikk på den korte tiden som gjenstår til markedets oppstart. 
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Behov for en informasjonskampanje til forbrukere om ordningens formål og konsekvenser er etter 

Norweas syn stort. En slik kampanje kan bidra til å unngå en sen og unyansert debatt ved 

markedsoppstart. 

Erfaringer fra oppstarten av det svenske markedet viser videre at det tar en viss tid for 

elleverandører å forberede faktureringsrutiner, innkjøpstrategier m.m. Det er derfor viktig at 

ordningens endelige utforming kommer på plass så snart som mulig.  

Det vil oppstå en sunn konkurranse mellom elleverandører om sertifikatpriser. Norwea stiller seg 

positive til at det synliggjøres for forbrukere at en del av strømregningen bidrar til ny fornybar 

elproduksjon, slik høringsnotatet legger opp til. Dette bør imidlertid skje på en måte som gjør det 

tydelig at det er totalkostnaden som utgjør sluttbrukers beslutningsgrunnlag ved valg av leverandør. 

5.5 Godkjenning av sertifikatberettigelse/utstedelse av sertifikater: Vi vil påpeke at ordningen stiller 

store krav både til NVE og Statnett. Det er avgjørende at disse sørger for tilstrekkelig bemanning, 

rutiner og informasjon som bidrar til effektiv anleggsgodkjenning samt utstedelse av sertifikater mv. 

Vi takker for anledningen til å overbringe våre synspunkter, og ser frem til ytterligere dialog med 

OED om denne saken. 
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