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Høringsuttalelse - "Lov om elsertifikater" 

Statkraft er fornøyd med at Olje- og energidepartementet jobber med å få på plass et felles 
teknologinøytralt elsertifikatmarked med Sverige med planlagt oppstart 1. januar 2012. 

For at sertifikatmarkedet skal kunne fungere på en bra måte er det viktig med tilstrekkelig 
volum for å sikre likviditet i markedet. Det sammenlagte ambisjonsnivået for Norge og 
Sverige vurderer vi til å være tilstrekkelig for å kunne skape et effektivt marked. Det er 
viktig at sentrale parametre i systemet er harmonisert mellom Norge og Sverige. Statkraft 
er derfor tilfreds med at det foreliggende lovutkastet ligger nært opp til den Svenske elcert-
loven. Særlig viktig er det å harmonisere tildelingsperiode, systemlengde, kvalifiserende 
teknologier, mekanisme for å ilegge straffegebyr, sertifikatenes gyldighetsperiode, 
oppgjørstidspunkt, samt betingelsene for tilknytning og bruk av nettet. 

For at et norsk svensk sertifikatmarked skal kunne se dagens lys, er det avgjørende med 
en enighet med EU-kommisjonen om implementering av fornybardirektivet. Vi registrerer 
at departementet i sitt høringsbrev tar høyde for at forhandlingene kan trekke ut i tid slik at 
det ikke er sikkert at det er mulig å etablere et felles elsertifikatmarked den 1. januar 2012. 
Statkraft er opptatt av at en forsinket oppstart av sertifikatsystemet, dvs, at en senere 
oppstartsdato i 2012, nødvendigvis må gi en endret kvotekurve og/eller en justert 
systemlengde for begge land. 

Markedsaktørers interesse for ny fornybar kraftutbygging fordrer at det eksisterer et 
marked som har vedvarende og relativt stabile priser på kraft Statkraft vil i denne 
sammenheng peke på at økt grad av nettutbygging i Norge og flere utenlandsforbindelser 
er en nødvendig forutsetning for at et felles elsertifikatmarked med Sverige faktisk blir en 
suksess. 
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Kommentarer til de ulike elementene i lovutkastet 

Etablering av kontrollstasioner 
For å utløse investeringer er det viktig at systemet oppleves som stabilt og forutsigbart og 
at risiko for vesentlige endringer vurderes som liten. Markedsaktørene er avhengige av at 
det finnes en slik langsiktig tillit til systemet. Statkraft anerkjenner imidlertid behovet for å 
kunne justere kursen noe, og støtter dermed forslaget om å etablere kontrollstasjoner i 
tråd med dagens svenske praksis. Det er imidlertid viktig at endringene som gjøres ved 
kontrollstasjonene ikke innebærer endringer som undergraver lønnsomheten til 
eksisterende produksjon i sertifikatsystemet. 

Utvidelse til andre land  
Statkraft er i prinsippet tilhenger av at flere land tilknyttes det norsk-svenske 
sertifikatmarkedet. I utgangspunktet kan nye land være et hvert land som har en 
forpliktelse under EUs fornybardirektiv. En eventuell utvidelse må skje ved annonserte 
kontrollstasjoner. Statkraft vil imidlertid peke på ett viktig forhold knyttet til en slik utvidelse. 
En inntreden av land med høye forpliktelser, kombinert med små og/eller dyre ressurser, 
vil nødvendigvis medføre økte investeringer i produksjon i Norge og Sverige. Økte 
investeringer kan i sin tur redusere verdien av øvrig kraftproduksjon i våre to land. En 
utvidelse av sertifikatmarkedet til andre land bør derfor først skje når tilstrekkelig 
nettkapasitet internt i Norge og Sverige og videre til kontinentet er utbygd, slik at 
situasjoner med innestengt kraft kan unngås. 

Kvotekurven  
Kvotene er satt med en lineær vekst fra 2012 — 2020. Dette innebærer en vekst på om lag 
1,5 TWh per år. Man må forvente en noe lavere vekstrate de første årene da prosjekter 
som skal inn i systemet normalt vil ha en byggetid på 1-3 år. En beslutning om etablering 
av sertifikatmarkedet i løpet av 2011 vil dermed innebære at de store volumene 
sannsynligvis først vil kunne komme i 2014 og senere. Underskudd på sertifikater de første 
årene i Norge vil kunne dekkes av eksisterende overskudd av sertifikater i Sverige. Et 
midlertidig underskudd i Norge vil kunne gi et investeringssignal til aktørene. Statkraft har 
derfor ingen innsigelser når det gjelder kvotekurvens utforming. 

Sertifikatplikten  
Statkraft støtter forslaget om at plikt til å oppfylle kvoteplikten legges på 
kraftleverandørene. Sertifikatkostnaden må gjerne framkomme på regningen til 
forbrukerne. Det viktigste er at total kraftpris til forbrukere, som er grunnlaget for 
konkurranse leverandører i mellom, inkluderer sertifikatpåslaget. Statkraft støtter også at 
kvoteplikten omfatter alle som er pliktige til å betale el-avgift. 

Konsesjonssystemet 
For å hindre at konsesjonsbehandlingen blir en flaskehals i systemet må NVE ha ressurser 
nok til at direktoratet evner å saksbehandle konsesjonssøknader i et raskt nok tempo til at 
den årlige volumveksten i kvoteplikten kan overholdes. Tilsvarende må departementet ha 
nok ressurser slik at eventuell ankebehandling ikke gir unødige forsinkelser i prosessen. 
Statkraft forstår det videre slik at hvis prosjekter skal kunne ferdigstilles innen utgangen av 
2020 må de ha rettskraftig konsesjon tilstrekkelig tid i forvegen. Det innebærer at 
konsesjoner for det totale produksjonsvolum som skal inn i sertifikatmarkedet, må foreligge 
senest i løpet av 2017. Dersom konsesjonssystemet ikke evner å saksbehandle 
tilstrekkelig med konsesjoner hurtig nok, vil det kunne føre til at målene for 
sertifikatmarkedet ikke nås. 
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Statkraft har erfaring med konsesjonsbehandling i både Norge og Sverige. Systemene er 
svært ulike i form, mens dokumentasjonskravene og kravene til involvering av berørte 
parter er noenlunde tilsvarende. Vi har imidlertid opplevd at det særlig for vindkraft i 
Sverige kan forventes en høyere suksessrate enn i Norge. Dette kan ikke forklares med 
kvalitet på eller konfliktnivå angående prosjektene, men har mer sannsynlig en 
sammenheng med konsesjonspraksis. En større grad av harmonisering av 
konsesjonspraksis mellom Norge og Sverige vil være viktig for å hindre mulige skjevheter i 
systemet. 

Pristransparens  
Vi registrerer at aktørene i følge lovforslaget vil være pliktig til å rapportere informasjon om 
overdragelse av sertifikater, herunder prisinformasjon. Statkraft er opptatt av at det skapes 
markedsplasser for sertifikathandel. Dette blant annet fordi økt fysisk og finansiell handel 
vil gi bedre pristransparens. Statkraft støtter forslaget vedrørende informasjon i et 
elsertifikatregister. Vi opplever imidlertid at intensjonen bak dette går lenger enn hva som 
er tilfelle i Sverige i dag. I dagens svenske system oppgis i praksis kun prisinformasjon i 
det et sertifikat annulleres, noe som gir en vesentlig tidsforsinkelse i prisinformasjonen. Det 
er viktig at dette er harmonisert mellom de to landene slik at de to lands registre inneholder 
identisk informasjon også hva gjelder pris og volum. 

Elsertifikatberettipet produksion  
Når opprusting og utvidelse av vannkraftverk inkluderes i sertifikatsystemet, og man får 
sertifikater for den økte produksjonen, er det viktig at man etablerer objektive kriterier for 
hva som er utgangssituasjonen, mer presist hva som skal regnes som før-produksjon. 
Det er viktig at bransjen raskest mulig blir gjort kjent med hva som skal ligge til grunn for 
beregning av økt elsertifikatberettiget produksjon. 

Når det gjelder annen sertifikatberettigede produksjon så ønsker Statkraft at det presiseres 
at saltkraft/osmose inkluderes under havenergibegrepet. 

Forlenpelse av tildelinpsperiode  
Departementet skriver at NVE skal vedta eventuell forlengelse av tildelingsperiode og 
presisering av retten til elsertifikater. Statkraft antar at dette gjelder biokraftanlegg og 
eventuelt andre anlegg med relativt kort teknisk levetid. Slike anlegg vil kun bidra til 
måloppnåelsen den første gangen, men slik vi forstår teksten åpnes det her for at anlegget 
kan komme inn på nytt og eventuelt få tildelt sertifikater i flere runder. Dette vil i så fall 
svekke sammenhengen mellom utstedte sertifikater og måloppnåelse. Statkraft forutsetter 
at praksis angående utstedte sertifikater og måloppnåelse klarlegges i forkant av 
etableringen av elsertifikatmarkedet. 

Betinpelser for tilknytning op bruk av nettet 
Statkraft vil påpeke at det i dag er stor forskjell mellom Norge og Sverige når det gjelder 
bruk av anleggsbidrag og prinsipper for tariffering. Vi viser også til utredning gjennomført i 
regi av Energi Norge og Svensk Energi som viser at forskjellene i regelverk for beregning 
av tariffer og anleggsbidrag for kraftproduksjon vil virke vridende på 
investeringsincentivene. 

Statkraft mener det er viktig at man starter opp arbeidet med harmonisering på disse 
områdene. Disse forholdene bør også evalueres ved første kontrollstasjon. 
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Grunnrenteskatt 
Statkraft mener prinsipielt at sertifikatinntekter ikke bør inngå i beregningsgrunnlaget for 
grunnrenteskatt (som gjelder for vannkraftanlegg over 5 500 kVA). Formålet med 
grunnrenteskattereglene er å beskatte den tilleggsavkastning som oppnås ved at 
vannkraftprodusenten får tilgang til en begrenset naturressurs. 

Statkraft er vel kjent med vedtaket i Stortinget fra desember 2010, men ønsker likevel å 
vektlegge at utstedelsen av elsertifikater er teknologinøytral, og derfor ikke er en særfordel 
knyttet til vannkraftproduksjon. Lovforslaget vil innebære at vannkraft over 5.500 kVA 
diskrimineres både i forhold til andre fornybare produksjonsteknologier og i forhold til 
sertifikatberettiget produksjon i Sverige. Sertifikatinntekter i vannkraftproduksjon bør 
beskattes på samme måte som sertifikatinntekter for andre fornybare teknologier og 
sertifikatberettiget produksjon i Sverige. 

Avsluttende bemerkninq 
Statkraft vil peke på at det må avklares med EU-kommisjonen om den formelt må 
godkjenne at deler av Sverige og Norges mål i fornybardirektivet oppnås gjennom et felles 
elsertifikatmarked, og at det settes av tilstrekkelig med tid til en slik eventuell prosess. 
Statkraft forutsetter i likhet med EnergiNorge at nødvendige avklaringer i forhold til 
notifisering i ESA skjer inneværende år. 

Med vennlig hilsen 
for Statkraft AS 

EivdHe 
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