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Svar på Høringsnotat - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater  
Årlige elsertifikatkvoter og søknadsfrist for godkjenning av anlegg  
 
Kinect Energy Green Services AS (heretter Kinect) viser til høringsutsendelse fra Olje- og energidepartementet datert 
30.06.2017 med forslag til endring av forskrift om elsertifikater. Kinect og morselskapet Kinect Energy Group (tidligere 
Bergen Energi) har vært aktive i markedet for elsertifikater siden starten av det svenske markedet i 2003. Vi er i dag en av 
de største aktørene i det norsk-svenske markedet og forvalter både elsertifikatberettiget og elsertifikatpliktig volum i Norge 
og Sverige.  
 
I vårt innspill til andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen datert 19. oktober 2015 (vedlagt dagens høringssvar), 
vektla vi at teknisk justering av kvoten er en sentral del av et velfungerende sertifikatmarked og en nødvendig mekanisme 
ettersom det regelmessig vil være perioder/år med avvik. 
 
For markedsaktører er det svært viktig å ha oversikt over gjeldende kvoter slik at elsertifikatpliktige får handlet rett 
mengde kvoter. Ettersom det nå vil være årlige kontrollstasjoner der kvotene kan justeres gjennom forskrift ønsker Kinect 
å understreke at det er avgjørende å lage en bedre oversikt over gjeldende kvotekurve, samt forslag og endringer til disse 
både i Norge og Sverige. 
 
Den gjeldende kvotekurven for Norge i 2018 er på 15,4%. Det ble publisert et forslag om justering av kvotene i forbindelse 
med proposisjon til Stortinget Prop. L 95 (2016-2017) datert 05.04.2017 der kvoteforslaget for Norge var på 15,1% for 
2018. Norges Vassdrags- og energidirektorat presenterte så den 31.05.2017 et forslag til endring av kvotekurven i Norge 
til 15,5% for 2018. I høringsnotatet fra Olje- og energidepartementet datert 30.06.2017 var derimot kvoteforslaget på 
15,3% for 2018. 
 
Dette er problematisk av to grunner. For det første er ikke slike tilsynelatende ukoordinerte forslag med på å bidra til et 
velfungerende sertifikatmarked. For det andre bidrar det til at det er svært vanskelig å vite hvilken foreslåtte kvotekurve 
som er den siste gjeldende ettersom dette ikke har blitt tydelig kommunisert. Kinect ser det derfor som hensiktsmessig at 
all informasjon rundt teknisk justering av kvotene for både Norge og Sverige samles slik at markedsaktører til enhver tid 
kan se hvilke kvoter som vil være gjeldende fremover i tid og hva som er det siste forslaget til justering. Det vil også her 
være nyttig å samle alle historiske justeringer og forslag til justeringer med en kort begrunnelse for justeringen.  
 

 
Med vennlig hilsen 
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