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 17/3041 - 2  27.09.2017 

 

Høring av forslag til endring av forskrift om elsertifikater  

 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 30.06.2017 om høring av forslag til 

endringer av forskrift om elsertifikater.  

 

Stortinget vedtok 16. juni 2017 endringer i elsertifikatloven som gir Olje- og 

energidepartementet hjemmel til å fastsette elsertifikatkvotene i forskrift. I tråd med 

Stortingets vedtak foreslår Olje- og energidepartementet i høringsnotatet å ta inn en ny 

§ 19 a om årlige elsertifikatkvoter. Ifølge Olje- og energidepartementet vil forslaget til 

ny kvotekurve bare innebære mindre justeringer i kvotene sammenlignet med det som 

har vært på høring tidligere. 

 

Produksjonsanlegg som settes i drift innen 31. desember 2021, kan søke om 

elsertifikater. Olje- og energidepartementet foreslår i høringsnotatet at det fastsettes en 

endelig frist for å søke om elsertifikater, og at denne settes til 1. april 2022. 

 

Olje- og energidepartementet foreslår også en presisering i forskriften for å klargjøre at 

det ikke utstedes elsertifikater for produksjon etter 31. desember 2035, og at 

elsertifikatperioden derfor ikke vil bli 15 år for eiere av anlegg som settes i drift i løpet 

av 2021.  

 

Ifølge Olje- og energidepartementet vil de foreslåtte endringene føre til kortere og 

mindre omfattende saksbehandling. Innføring av en søknadsfrist gjør at 

markedsaktørene vil kunne lage sikrere estimater for forventet produksjon av 

elsertifikater på norsk side. Det vil bidra til et bedre fungerende elsertifikatmarked.      



Side 2 

 

Finansdepartementet har ikke merknader til høringsnotatet.      

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Nina Bjerkedal  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Ingrid Rasmussen 

avdelingsdirektør 
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