Deres referanse
15/316

Vår referanse
MF

Dato
19.11.2015

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Brevet sendes kun elektronisk.

HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM ELSERTIFIKATER
Vi viser til departementets høringsbrev av 24. september i år. Departementet foreslår endringer i forskrift
16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater. Dette er Energi Norges høringsuttalelse.
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge
representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står
for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen
jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.

Hovedpunkter i Energi Norges Høringsuttalelse
Endringene er i hovedsak implementering av vedtatte lovendringer og redaksjonelle endringer. Energi
Norge støtter disse.
Når det gjelder endringer knyttet til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og
samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (MAF) som ikke er vedtatt, så
velger vi å ikke uttale oss detaljert. Generelt mener vi at elsertifikatordningen skal være teknologinøytral
og at all produksjon av fornybar energi skal behandles på samme måte og ha rett på elsertifikater. Vi
mener derfor at produksjon innenfor plusskundeordningen skal ha rett på sertifikater på samme vilkår
som annen produksjon.

Endringer som følger av endringer i lov om elsertifikater
Vi er positive til at forskriften endres for å reflektere lovendringen som utvider overgangsordningen til å
omfatte også vannkraftverk på over 1 MW.
Vi er glad for at man forskriftsfester at produksjonsanlegg som bare delvis når fristen for idriftsettelse 31.
desember 2021, skal ha rett på sertifikater for den del av produksjonen som er i drift før fristen.
Vi tar til etterretning at forskriften oppdateres for å reflektere at forbruk i raffineriene etter lovendringen
ikke lenger skal regnes med i beregningsrelevant forbruk.
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Endringer i bestemmelser om måling og rapportering
Vi finner det vanskelig å kommentere detaljene i de endringene som skal reflektere endringer i forskrift
11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering
av nettjenester (MAF) fordi denne ikke er endelig vedtatt.
Vi mener det er grunn til å undersøke nærmere om den foreslåtte endringen i § 14 kolliderer med NVEs
forslag til endring av § 3-1 i måle- og avregningsforskriften (MAF).
Forslaget til § 14 annet ledd i Elsertifikatforskriften:
«Elsertifikatberettigede som ønsker å få utstedt elsertifikater på grunnlag av netto produksjon fra
målere i nett som ikke omfattes av forskrift 11. mars 1999 nr. 301, må selv for egen regning sørge
for innrapportering av måledata. Innrapporteringen må foretas av en profesjonell og uavhengig
tredjepart som plikter å påse at kravene til målesystem etter § 15 er oppfylt, og sørger for at
måledata for produksjon reduseres på bakgrunn av beregnet korreksjonsfaktor før innrapportering
til avregningsansvarlig».
§ 3-1 i MAF er allerede foreslått endret til:
«Nettselskap er ansvarlig for alle målere og måleverdier i sitt nettområde og tilknyttet nett unntatt
konsesjonsplikt i henhold til energilovforskriften § 4-2 fjerde ledd».
NVE har altså foreslått at nettselskapet skal være ansvarlig for alle målere og måleverdier i tilknyttet nett
unntatt omsetningskonsesjonsplikt (dvs. målere i nett som ikke omfattes av MAF), noe som så vidt vi kan
forstå betyr at de aktørene som OED mener skal reguleres av § 14 i elsertifikatforskriften ikke eksisterer.
For øvrig er Energi Norge uenig i dette endringsforslaget til MAF noe vi har gitt uttrykk for i vårt
høringssvar til NVE.
Dersom forslaget til endring i § 3-1 i MAF vedtas, vil så vidt vi forstår § 14 i elsertifikatforskriften ikke
ha noen anvendelse.
For øvrig støtter vi tilføyelse av uttrykket "eller tilsvarende" etter "generatorklemme" slik at
teknologinøytraliteten ivaretas, men vi påpeker samtidig at også omkringliggende rammebetingelser som
skattesystemet måtte vært teknologinøytrale dersom hensikten med sertifikatsystemet, kostnadseffektiv
fornybarutbygging, skulle kunne blitt oppnådd fullt ut.
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Øvrige forslag til endringer
Vi støtter presiseringene og de redaksjonelle endringene som er foreslått under overskriften øvrige forslag
til endringer.

Ønske om samarbeid
Energi Norge organiserer de fleste aktørgrupper i sertifikatsystemet i Norge. Vi ønsker å være en ressurs
for myndighetene i arbeidet med elsertifikatordningen og å bidra til at ordninger fungerer etter hensikten.
Vi står til disposisjon dersom det ønskes ytterligere utdypninger til våre innspill eller andre bidrag til
utredningene.
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Energi Norge
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