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Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 3.12.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen 

(leder), Kjersti Bergsåker-Aspøy, Are Lysnes Brautaset, Jon Rabben, Odd-Harald Berg 

Wasenden og Jane Elizabeth Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Advokatforeningens merknader 

 

Departementet foreslår i grove trekk utvidelse av den såkalte overgangsordningen, en mindre 

endring av hva som er beregningsrelevant mengde elektrisk energi, endring av elsertifikatkvoter, 

endring av sluttdato for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater og innføring av renter på 
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avgift for manglende annullering. 

 

Advokatforeningen støtter departementets forslag om endringer i elsertifikatloven. Endringene 

som foreslås er etter advokatforeningens oppfatning av en slik karakter at det er relativt enkle 

rettstekniske justeringer som kreves. Advokatforeningen legger derfor til grunn at de ønskede 

endringene kan oppnås med de ordlydsjusteringer som fremgår av departementets forslag, jf 

høringsnotatets side 17 flg.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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