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Høringsbrev - Endring av forskrift om elsertifikater 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.9.2015 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), Are Lysnes 

Brautaset, Jon Rabbgen, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Berg Wasenden og Jane Elizabeth 

Wessenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Olje- og energidepartementet (”OED”) foreslår i høringsnotat av 24. september 2015 endringer i 
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elsertifikatforskriften. Endringsforslagene er en oppfølging av endringer i elsertifikatloven og endringer i 

forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 

("MAF"). I tillegg foreslås enkelte presiserende endringer basert på erfaringen med regelverket siden 

elsertifikat-ordningens oppstart i 2012. 

 

3. Advokatforeningens merknader 

Departementets forslag er i grove trekk en implementering av de endringer som er gjort i elsertifikatloven 

og MAF, samt fornuftige presiseringer basert på erfaringer ved praktisering av regelverket. 

Advokatforeningen støtter departementets forslag, og har ingen innvendinger til endringsforslagenes 

materielle innhold. Av hensyn til sammenheng i regelverket tillater imidlertid Advokatforeningen seg å 

komme med to innspill. 

 

I forslaget til ny § 9 tredje ledd foreslår OED en tydeliggjøring av at det kun utstedes elsertifikater for den 

delen av produksjonsanlegg som er satt i drift innen 31. desember 2021. Advokatforeningen stiller seg 

bak en slik presisering, men foreslår at det bør fremgå av ordlyden at bestemmelsen kun gjelder 

produksjonsanlegg som kvalifiserer for rett til elsertifikater. Dette er i samsvar med ordlyden som er 

benyttet andre steder i elsertifikatforskriften og i elsertifikatloven.   

 

I OEDs endringsforslag til § 14 annet ledd, samt i vedlegg 2 nr. 1 fjerde ledd og vedlegg 4 punkt 1) annet 

ledd oppstilles krav om at tredjepart som utfører innrapportering av måledata og andre oppgaver som 

fremgår av bestemmelsene, må være uavhengig og profesjonell. Advokatforeningen støtter det 

uttrykkelige kravet til profesjonalitet hos eksterne tjenesteytere. Av hensyn til sammenheng i regelverket 

bør imidlertid kravet til uavhengig tredjepart i § 15 annet ledd, § 16 annet ledd og vedlegg 4 punkt 2) 

suppleres med et profesjonalitetskrav, tilsvarende de øvrige endringsforslagene. 
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