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Svar på høring – lov om elsertifikater 

Tekna viser til regjeringens utkast til lov om elsertifikater, som nå er på høring fra Olje- og 

energidepartementet. Tekna forener 56 000 medlemmer med teknologisk eller naturvitenskapelig 

utdanning fra mastergradsnivå. Mange av våre medlemmer har arbeid innenfor energibransjene, 

eller innenfor tilknyttet industri, og elsertifikatordningen vil således ha stor betydning for en stor del 

av Teknas medlemsmasse.  

 

Tekna er godt fornøyd med at det nå ser ut til å være enighet mellom Norge og Sverige om 

hovedprinsippene for et felles norsk-svensk elsertifikatmarked, og at den nye ordningen etter planen 

skal tre i kraft innen 1. januar 2012.  

 

Tekna mener at et felles elsertifikatmarked med Sverige vil medføre et etterlengtet løft i satsingen 

på fornybar energi i Norge. Det er flere grunner til at Tekna ønsker en slik satsing, og de viktigste 

er:  

 

 Mulighet for ny næringsutvikling og etablering av grønne arbeidsplasser 

 Bedre forsyningssikkerheten 

 Bidra til å nå nasjonale og globale klimamål 

 

Unngå flere forsinkelser  

Tekna mener det er viktig at fokuset nå rettes på å få det nye systemet implementert raskt og etter 

planen, slik at vi kan få igangsatt de mange prosjektene som er klare for igangsetting. Samtidig 

mener vi det vil være særlig viktig med en tett oppfølging og overvåking av utviklingen i markedet, 

og at kontrollstasjonene bør benyttes til å gjøre de nødvendige justeringer som måtte dukke opp 

underveis.  
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Tekna vil i denne sammenheng understreke at den uavklarte situasjonen vi har i dag i forhold til 

Norges tiltredelse til EUs fornybardirektiv utgjør en risiko for igangsettingen av det svensk-norske 

elsertifikatmarkedet. Et felles elsertifikatmarked vil være uinteressant for Sverige dersom det ikke 

kan defineres som en samarbeidsmekanisme mellom to land som har implementert 

fornybardirektivet. Tekna mener derfor det er svært viktig at forhandlingene mellom Norge og EU 

snarlig fører til en avklaring, slik at vi ikke havner i en situasjon med ytterligere utsettelser for det 

svensk-norske elsertifikatmarkedet.  

 

Teknologinøytralitet og supplerende virkemidler 

Tekna støtter lovens formål om å bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare 

energikilder. Derfor mener vi det er hensiktsmessig at loven baseres på teknologinøytralitet, selv 

om dette betyr at ordningen ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig lønnsomhet for teknologier for ny 

fornybar energi som i dag er umodne. Tekna ønsker et effektivt system, hvor de billigste 

prosjektene utløses først, slik at man derigjennom oppnår en billigst mulig måloppnåelse. 

Teknologinøytralitet er en forutsetning for et slikt system, og Tekna støtter derfor dette.   

 

Tekna mener imidlertid at det parallelt med overgangen til elsertifikatmarkedet er behov for å styrke 

virkemidlene for   

 

 umoden teknologi for fornybar energi, dvs støtte til piloter og demonstrasjonsprosjekter 

 fornybar varme, herunder spillvarme fra industri  

 

For å få til en slik satsing er det nødvendig at Energifondet opprettholder sitt nivå gjennom en 

videreføring av ordningen med påslag på nettariffen. På denne måten kan Enova få en større rolle 

fremover med å bidra til å utvikle umodne teknologier for fornybar energi, og satsing på fornybar 

varme.  

 

Større vekting av miljøhensyn i konsesjonsbehandlingene 

Tekna støtter at det bare er kravet om fornybar produksjon som må oppfylles ved tildeling av 

elsertifikater. Samtidig mener vi at sertifikatordningen vil gi rom for en større vekting av 

miljøhensyn i konsesjonsbehandlingene. Grunnen til dette er at økt lønnsomhet som følge av 

sertifikater vil resultere i flere prosjektsøknader, og større mulighet for konsesjonsmyndighetene 

(NVE) til å velge de miljømessig minst kontroversielle prosjektene, og til å stille strengere 

miljøkrav i konsesjonsvilkårene. Dette vil etter vår mening også føre til færre 

klagebehandlingssaker i Olje- og energidepartementet, og på denne måten kan flaskehalser i 

systemet unngås. NVE har de siste årene gitt konsesjon til 10 TWh vindkraft. Bare ca 1,5 TWh av 

dette er bygget ut eller er under utbygging, og om lag 4,5 TWh er til klagebehandling.  

 

En helhetlig energipolitikk 

Tekna ser elsertifikatmarkedet som et ledd i arbeidet vi har foran oss med å bygge nye 

energisystemer for fremtiden. Elsertifikatmarkedet gir også nye muligheter i forhold til en eventuell 

utvidelse av markedet med andre land på et senere stadium. Et sentralt suksesskriterium for dette er 
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at styrking av nett og overføringskapasitet bygges ut i takt med den økte produksjonen. Det vil 

derfor være viktig at Statnett har tilstrekkelig med kapasitet til å utføre denne oppgaven, med den 

økte arbeidsbelastningen som dette innebærer. Det er også behov for en nettpolitikk som gir 

føringer for utviklingen av kraftnettet, slik at ikke utviklingen av kraftnettet blir et hinder i å nå 

uttalte politiske mål for energipolitikken.  

 

Harmonisering av nettregimer  

Tekna er opptatt av at rammevilkårene for nettariff og nettilslutning i de to landene i størst mulig 

grad harmoniseres, slik at skjevheter i regelverket ikke gir utslag av ubalanse i investeringer mellom 

de to landene. En rapport som Xrgia har gjort på oppdrag av EnergiNorge
1
, analyserer de regulatorisk 

betingede skjevhetene i nettregimene. Rapporten ser i hovedsak på forskjellene i sentral- og 

regionalnettet, der den viktigste forskjellen ligger på sentralnettet. Selv om forskjellene i totalt 

kostnadsnivå er antatt ikke å være store, ønsker vi å presisere at de aller fleste vindprosjekter er marginalt 

lønnsomme, og at selv mindre kostnadsforskjeller kan ha avgjørende effekter. Tekna mener derfor at 

harmonisering av de to nettregimene bør være en prioritet, og at dette arbeidet bør være et viktig 

sjekkpunkt ved første kontrollstasjon i 2015. En harmonisering av nettregimene vil dessuten gi en 

bedre gjennomsiktighet i hele tariffsystemet, og dermed gjøre overvåkingsoppgaven enklere for 

regulatorene.   

Elsertifikatmarked som klimavirkemiddel 

Tekna mener at den økte produksjonen av fornybar energi som kommer med elsertifikatmarkedet, i 

størst mulig grad bør benyttes til utfasing av fossil energi i Norge. På denne måten blir 

elsertifikatmarkedet et viktig virkemiddel også i klimapolitikken. Elsertifikatmarkedet vil således gi 

et viktig bidrag til at Norge skal kunne nå klimamålene som er satt ved Stortingets klimaforlik. 

Viktige områder vil her være: 

 

 Utfasing av fossil energi til oppvarming av bygg 

 Elektrifisering av transportsektoren 

 Elektrifisering eller delelektrifisering på sokkelen for de best egnede feltene, som angitt ved 

Klimakur 2020 

 
Tekna vil med disse kommentarene og forutsetningene ønske Regjeringen lykke til videre med det 

gjenstående arbeidet med å få ordningen med et felles svensk-norsk elkraftmarked på plass og 

iverksatt.  

 

Med vennlig hilsen 

Tekna 

 

Kenneth Stien 

generalsekretær 

                                                 
1
 ”Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater” Xrgia 2010 
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