
 

 NORWEA Wergelandsveien 23B | 0167 Oslo | www.norwea.no | post@norwea.no 

 

1 

Olje- og energidepartementet 

PB 8148 Dep, 0033 Oslo 

 

Oslo, 06.11.16 

Svar på høring – NVEs underlagsrapport for den andre kontrollstasjonen under 

elsertifikatordningen del 2: Utvidelse av elsertifikatordningen. 

Norwea viser til Olje- og energidepartementet høring av 14.10.16, og vil takke for anledningen til å 

komme med våre innspill til denne høringen.  

Innledningsvis ønsker Norwea å berømme NVE for arbeidet med rapporten. Vi ønsker også å 

berømme de to lands energimyndigheter for ryddigheten knyttet til utarbeidelsen av denne og 

tidligere rapporter, både med hensyn til informasjon til markedet og de klare tidslinjene. 

Våre kommentarer til rapporten er i all hovedsak knyttet til 3 punkter. Våre kommentarer kan 

oppsummeres slik: 

1. Vi er helt enige med NVE (og Energimyndigheten) i at den svenske utvidelsen av ordningen 

bør håndteres som en ren utvidelse av det eksisterende elsertifikatmarkedet. Dette 

inkluderer, men begrenses ikke til, at elsertifikater må ha samme status og kunne omsettes 

på like vilkår helt frem til ordningen avsluttes i Sverige, uavhengig av opprinnelsesland. 

2. Det er avgjørende at grunnprinsippene i ordningen videreføres, samtidig som vi igjen 

understreker behovet for ytterligere, presis informasjon til markedet fra myndighetshold. 

3. Norwea er særdeles opptatt av tidslinjen til behandlingen av prosessen, særlig knyttet opp til 

forutsigbarheten til aktører i markedet. 

2. Nærmere om Norweas kommentarer 

Norwea støtter NVEs anbefalinger til hvordan utvidelsen av elsertifikatordningen bør gjennomføres. 

Norwea er glade for at Energimyndigheten i Sverige har kommet til likelydende konklusjoner, og 

legger derfor til grunn at det bør være mulig å gjennomføre en rask prosess. 

2.1 Nærmere om utvidelse 

Norwea støtter NVE i at eventuell produksjon som bygges ut over 28,4 i 2020 (2021 for Norge) må 

inngå i utvidelsen. Dette vil sikre en kontinuitet i markedet, og være et klart positivt bidrag til så vel 

forutsigbarheten som risikoen til/i markedet. 

Norwea er også helt enige med NVE i at det er viktig å legge til rette for at elsertifikatene, uavhengig 

av utstedelsesland, også i fremtiden er likeverdige og har samme status. En fornuftig måte å sikre det 

på, er å avtalefeste at elsertifikater som utstedes i Norge også kan benyttes til å oppfylle 

elsertifikatplikten i Sverige helt frem til ordningen avsluttes. Også her gir vi vår støtte til NVE. 
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2.2 Nærmere om grunnprinsipper 

Elsertifikatmarkedet har, etter vårt syn, fungert etter intensjonene, og det er vår oppfatning at 

grunnprinsippene i ordningen videreføres. Teknologinøytralitet og markedsbasert sikrer en 

samfunnsøkonomisk mest lønnsom utbygging, og lar det være opp til markedet å avgjøre 

lokaliserings- og teknologivalg. 

Norwea mener, slik som NVE, at grunnprinsippene i ordningen bør videreføres, og at endringer 

utover teknisk nødvendige bør begrunnes godt. 

2.2.1 Markedsinformasjon og stoppmekanisme 

Behovet for presis og utfyllende informasjon fra myndighetshold fortsetter å være viktig. Vi er enige 

med NVE om behovet for en stoppmekanisme i forbindelse med det nye målet. Det er også vår 

oppfatning at en slik mekanisme vil bidra til forutsigbarhet og redusere risikoen for overinvesteringer 

i elsertifikatordningen. En slik stoppmekanisme bør utredes og innføres, og kan eventuelt erstattes 

av et nytt mål skulle det være aktuelt.  

Norwea mener en slik stoppmekanisme bør følges av at myndighetene innfører et pliktig register 

over investeringsbeslutninger.  

2.3 Nærmere om tidslinjen 

Norwea mener, gitt de likelydende forslagene til de to lands energimyndigheter, at alt ligger til rette 

for en rask, transparent prosess. 

For aktørene i markedet vil en rask avklaring virke klart risikodempende, og sikre forutsigbarhet for 

aktørene. En rask avklaring vil sørge for at tilliten til markedet opprettholdes, og vil være avgjørende 

for investeringsviljen de kommende årene. 

 

3. Oppsummering 

Avslutningsvis vil Norwea takke NVE for god dialog gjennom prosessen. Vi står til disposisjon 

dersom departementet finner det nødvendig med ytterligere avklaringer. 

 

                                            

Andreas T. Aasheim      Øyvind Isachsen 

Spesialrådgiver        Adm. Dir 

Norwea       Norwea 

 

 


