
 

12.  MERKNADER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER 
 
Til § 1   Lovens formål 
 
Bestemmelsen fastslår at lovens formål er å bidra til økt produksjon av elektrisitet fra 
fornybare energikilder. Dette er nærmere gjort rede for i høringsnotatet punkt 1.1 og 2.1.  
 
Til § 2   Definisjoner 
 
Elsertifikat er et bevis utstedt av staten for at det er produsert en megawattime fornybar 
elektrisitet. Elsertifikatet er et virtuelt dokument som tildeles den elsertifikatberettigede 
vederlagsfritt ved registrering på vedkommendes konto i elsertifikatregisteret. Elsertifikatet 
er bærer av en rettighet mot staten; det benyttes til oppfyllelse av en lovpålagt plikt, 
elsertifikatplikten, og utelukker ileggelse av overtredelsesgebyr. Det er denne rettigheten 
loven sikter til med begrepet ”slike tilhørende rettigheter”. Ordet ”sertifikat” benyttes fordi 
dette harmonerer med svensk begrepsbruk. ”Sertifikat” benyttes i andre sammenhenger for 
å betegne helt andre underliggende rettigheter og forpliktelser, for eksempel et 
gjeldsforhold. Elsertifikatet er imidlertid ikke et gjeldsdokument, og har få likhetstrekk med 
slike dokumenter. Elsertifikatet er et omsettelig formuesgode, og ikke et finansielt 
instrument i henhold til verdipapirhandellovgivningen. 
 
Elsertifikatplikt er en plikt for den elsertifikatpliktige til å innløse det antall elsertifikater som 
er nødvendig for oppfyllelse av elsertifikatlovens krav per 1. april hvert år. 
Elsertifikatplikten er nærmere omtalt i høringsnotatet punkt 4. 
  
Elsertifikatkvote er elsertifikatpliktens totale omfang i det enkelte år, det vil si for alle 
elsertifikatpliktige under ett. Elsertifikatkvotene er nærmere omtalt under kommentarene til 
§ 16 samt i høringsnotatets punkt 4.4. 
 
Produksjonsanlegg omfatter i prinsippet alle anlegg for produksjon av elektrisitet. Dette er 
omtalt i høringsnotatet i punkt 3. 
 
Tilsynsmyndighet er den som utøver offentlig myndighet etter loven. Dette er omtalt nærmere 
i høringsnotatet i punkt 5.2. 
 
Kontofører er den som administrerer elsertifikatregisteret. Dette er en servicefunksjon, og 
innebærer ikke utøvelse av offentlig myndighet. For nærmere detaljer vises det til punkt 5.4 i 
høringsnotatet. 
 
Til § 3   Lovens stedlige virkeområde 
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Etter lovforslagets § 3 skal loven gjelde i riket og på produksjonsanlegg på den norske del av 
kontinentalsokkelen. 
  
Praktisk anvendelse av loven på anlegg på kontinentalsokkelen kan tenkes ved etablering av 
havsbasert vindkraft, plattformbasert vind- og bølgekraft eller ved annen utnyttelse av 
havenergi. 
 
Kongen er gitt myndighet til å gi bestemmelser om lovens anvendelse på Svalbard og Jan 
Mayen.  
 
Til § 4   Lovens varighet 
 
Bestemmelsen fastslår at elsertifikatloven opphører å gjelde den 1. januar 2026. Det 
redegjøres for realiteten i bestemmelsen i høringsnotatets punkt 4.1 og 4.5. 
 
Ved eventuell endring av bestemmelsen må konsekvensene av dette vurderes. 
Elsertifikatsystemet er sammensatt, og ordningens varighet er en viktig faktor ved 
fastsettelsen av øvrige elementer i ordningen.  
 
Som en konsekvens av at loven skal opphøre fra 1. januar 2026, bestemmes det i annet 
punktum at elsertifikater kan tildeles til og med 31. mars 2025. Oppfyllelse av 
elsertifikatplikten skjer på årlig basis. Innløsing av elsertifikater skjer siste gang 1. april 2025. 
Etter dette tidspunkt er det ikke lagt opp til verken tilbud av elsertifikater eller etterspørsel 
etter elsertifikater.  
 
Til § 5   Utenlandske sertifikater 
 
Bestemmelsen åpner for at Kongen ved forskrift kan gi bestemmelser om at utenlandske 
elsertifikater skal kunne benyttes til oppfyllelse av elsertifikatplikt i Norge, og de nærmere 
vilkårene for dette. 
 
Bestemmelsen er viktig i forhold til etableringen av et felles svensk-norsk elsertifikatmarked, 
og danner det legale grunnlaget for etablering av dette. Et felles marked forutsetter at 
svenske elsertifikater kan benyttes til oppfyllelse av elsertifikatplikt i Norge og motsatt. På 
høringstidspunktet er det ikke hensiktsmessig å gi regler om dette, blant annet fordi en rekke 
forhold gjenstår å avklare både på svensk og norsk side, jf. høringsnotatets kapittel 10. 
Forskriftshjemmelen etablerer grunnlag for at de nødvendige regler kan gis når det er klart 
at forholdene i begge land ligger til rette for det. 
 
Det foreslås i høringsnotatets punkt 2.1 at loven ikke bør tre i kraft før det er klart at det lar 
seg gjøre å etablere et svensk-norsk marked. 
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Til § 6   Rett til elsertifikater 
 
Bestemmelsen oppstiller hovedvilkårene for å få rett til elsertifikater; anlegget må produsere 
elektrisitet fra fornybare energikilder og være godkjent som elsertifikatberettiget av 
tilsynsmyndigheten. Hvilke vilkår som må være oppfylt for å få anleggsgodkjennelse 
fremgår av lovforslagets § 7. 
 
Det er innehaver av anlegg som har rett til elsertifikater. Uttrykket ”innehaver” omfatter 
både anleggets eier og andre rettighetshavere, for eksempel leietaker eller panthaver som har 
tiltrådt pantet. Uttrykket ”innehaver” omfatter så vel fysiske som juridiske personer. 
 
At det er innehaver av anlegget som er sertifikatberettiget, innebærer at retten til 
elsertifikater er knyttet til innehavelse av anlegget. Innehaver av anlegg kan ikke overføre 
retten til elsertifikater til andre og beholde selve anlegget. 
 
Definisjonen i av fornybare energikilder i ”Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity 
produced from renewable energy sources in the internal electricity market” av 27. september 2001 
(Fornybardirektivet) skal anses som veiledende for hva som regnes som fornybare 
energikilder etter lovforslaget. 
 
Oppregningen av fornybare energikilder er ikke ment å være uttømmende, jf. ”herunder”. 
Elektrisitetsproduksjon basert på andre energikilder vil kunne gi rett til elsertifikater, 
forutsatt at energikilden anses som fornybar, og de øvrige vilkår for å få tildelt elsertifikater 
er oppfylt. Bestemmelsens eksemplifisering dekker trolig det som i dag er aktuelle 
energikilder under elsertifikatordningen. Imidlertid omfatter bestemmelsen også nye 
teknologier. Dersom enkelte fornybare energikilder ønskes unntatt fra ordningen, er 
lovendring nødvendig. Det vises for øvrig til høringsnotatets punkt 3.2 og 3.3.  
 
Når det gjelder produksjon av vannkraft, vises det til punkt 3.2.2 i høringsnotatet. 
 
Produksjon av elektrisitet basert på vindkraft innebærer å utnytte den bevegelsesenergien 
som oppstår når luft er i bevegelse, typisk ved hjelp av vindturbiner. 
 
Produksjon av elektrisitet ved hjelp av solenergi vil i første omgang være basert på bruk av 
solcellepaneler, men solenergien kan også utnyttes på andre måter til 
elektrisitetsproduksjon. 
 
Elektrisitetsproduksjon basert på ulike former for havenergi omfatter for eksempel utnyttelse 
av tidevannsenergi, bølgeenergi eller saltkraft basert på osmoseprinsippet.  
 
Produksjon av elektrisitet basert på geotermisk varme innebærer at man utnytter varmen i 
jordens indre.  
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Bioenergi innebærer elektrisitetsproduksjon basert på biologisk materiale (direkte bruk av 
biomasse eller biogass). Nærmere bestemmelser om bioenergi som elsertifikatberettiget 
energikilde kan fastsettes i forskrift.  
 
Energigjenvinning omfattes ikke av Fornybardirektivets definisjon av fornybare 
energikilder, og er ikke en energikilde som gir rett til elsertifikater etter lovforslaget. 
 
Til § 7   Godkjenning av anlegg 
 
Paragrafen innholder de nærmere vilkår for å få anleggsgodkjennelse.  
 
Første ledd innebærer at innehaver av anlegg må sende skriftlig søknad om 
anleggsgodkjennelse til tilsynsmyndigheten, jf. kommentarene til § 6 vedrørende begrepet 
”innehaver.”  
 
Ved behandlingen av søknader om anleggsgodkjennelse, må tilsynsmyndigheten vurdere 
om anlegget oppfyller vilkårene i § 7. Er vilkårene oppfylt, plikter tilsynsmyndigheten å gi 
anleggsgodkjennelse. Selv om det kan tenkes tilfeller der det ikke uten videre er gitt om for 
eksempel kravet til byggestart etter 1. januar 2004 er oppfylt, jf. nedenfor, vil det i de aller 
fleste tilfeller være klart på forhånd om søknaden vil bli innvilget. Beslutning om eller 
nektelse av anleggsgodkjennelse er et enkeltvedtak som kan påklages til departementet, jf. 
lovforslagets § 26. 
 
Anleggsgodkjennelse gis for anlegg som ”produserer eller skal produsere elektrisitet ved 
hjelp av fornybare energikilder.” Det vil si at anlegget kan godkjennes så snart konsesjon er 
gitt. 
 
Vilkåret om nettilknytning innebærer at et anlegg må være tilknyttet sentralnettet, 
regionalnettet eller lokalt distribusjonsnett for å kunne godkjennes. Vilkåret er nærmere 
behandlet i høringsnotatets punkt 3.4. 
  
Bestemmelsens første ledd bokstav a)-d) angir fire alternative vilkår for godkjennelse av 
produksjonsanlegg. 
 
Etter bokstav a) er det et vilkår at anlegget hadde byggestart etter 1. januar 2004.  
Tilsynsmyndigheten må foreta en konkret vurdering av hvorvidt kriteriet er oppfylt i 
forbindelse med søknad om anleggsgodkjennelse etter lovforslagets § 7. Den som søker om 
anleggsgodkjennelse kan på flere måter sannsynliggjøre og dokumentere at anlegget hadde 
byggestart etter 1. januar 2004, blant annet ved fremleggelse av kontrakter vedrørende et nytt 
prosjekt, med for eksempel anleggsentreprenør, datert etter 1. januar 2004. Fremleggelse av 
slike kontrakter vil tilsi at vilkåret om byggestart etter 1. januar 2004 er oppfylt. I den grad 
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det lar seg dokumentere vil dessuten omfanget av fysiske arbeider på byggeplassen per 1. 
januar 2004 være relevant. Er det gjort arbeider i noe omfang før dette tidspunkt, tilsier dette 
at vilkåret ikke er oppfylt. 
  
Nedleggelse av et anlegg eller en produksjonsenhet i et større anlegg for deretter å erstatte 
anlegget eller produksjonsenheten med et nytt anlegg, vil kunne øke produksjonen i 
anlegget. Slike tilfeller skal ikke bedømmes som nye anlegg som faller inn under bokstav a), 
men som opprustning av eldre anlegg. Anleggsgodkjennelse for slike anlegg må vurderes 
etter bestemmelsens første ledd bokstav c) og bestemmelsens annet ledd. 
 
Bokstav b) stiller som vilkår at anlegget ble tatt ut av drift etter 1. januar 2003 og ved ny 
idriftsettelse har vært ute av drift i minst 5 år. Vilkåret er begrunnet i at det ikke er ønskelig å 
tildele elsertifikater til anlegg som har vært nedlagt av taktiske grunner; i den hensikt å 
bringe et gammelt anlegg inn under elsertifikatsystemet.  
 
Et anlegg er ”tatt ut av drift” når det har opphørt å produsere elektrisitet. ”Ny idriftsettelse” 
foreligger når ordinær elektrisitetsproduksjon er igangsatt. Prøvekjøring eller annen testing, 
der formålet ikke først og fremst er elektrisitetsproduksjonen, regnes ikke som ”ny 
idriftsettelse”.   
 
Bokstav c) stiller som vilkår at produksjonsanlegget ble tatt ut av drift før 1. januar 2003 og ny 
idriftsettelse skjer etter 1. januar 2004. I slike tilfeller vil beslutningen om å ta anlegget ut av 
drift ikke være et utslag av taktisk tilpasning til en mulig, fremtidig elsertifikatordning. Ny 
idriftsettelse vil imidlertid være i samsvar med lovens formålsbestemmelse. Ved ny 
idriftsettelse etter 1. januar 2004, vil anlegget anses som nytt. Begrepet ”ny idriftsettelse” skal 
forstås på samme måte som i relasjon til bokstav b). 
  
Bokstav d) stiller som vilkår at anlegget var i drift før 1. januar 2004 og varig øker sin 
produksjon etter dette tidspunkt. Vilkåret må ses i sammenheng med paragrafens annet 
ledd, som fastsetter at anleggsgodkjennelsen - i praksis retten til å få elsertifikater - kun vil 
omfatte økningen i produksjonen etter dette tidspunkt. Bestemmelser om beregning av og 
dokumentasjon for økt produksjon kan gis i forskrift, jf. lovforslagets § 27. 
 
Det er et krav at produksjonsøkningen er ”varig.” Forbedring av produksjonsutstyret vil 
normalt oppfylle vilkåret. For vannkraft er tiltak som har til formål å redusere motstanden i 
vannveiene, et annet nærliggende alternativ som normalt vil oppfylle kravet til ”varig” 
produksjonsøkning. Slike tiltak må imidlertid trolig ha et visst omfang for å gi ”varig” 
resultat. Det kreves ikke at tiltaket gir evigvarende produksjonsøkning. Vilkåret ”varig” vil 
være oppfylt dersom tiltaket etter all sannsynlighet gir produksjonsøkning i en tiårsperiode, 
det vil si tilsvarende elsertifikattildelingsperioden, jf. lovforslagets § 9 tredje ledd.  
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Etter annet ledd er det kun produksjonsøkningen for produksjonsanlegg nevnt i litra d) som 
skal godkjennes. Se for øvrig punkt 3.7 i høringsnotatet. 
 
Etter tredje ledd kan anlegg som har mottatt statlig investeringsstøtte etter 1. januar 2004 kun 
godkjennes dersom investeringsstøtten tilbakebetales. Bestemmelsen har bare relevans for 
vindkraft, og gjelder investeringsstøtte tildelt av Enova SF og finansiert gjennom 
Energifondet.  
 
Etter fjerde ledd har tilsynsmyndigheten en skjønnsmessig adgang til å dispensere fra kravet 
om nettilknytning. Dispensasjon forutsetter søknad fra innehaver av anlegget, vil være et 
enkeltvedtak og vil kun omfatte det eller de anlegg søknaden gjelder. Bestemmelsen angir 
kriteriene for å dispensere. Dispensasjon kan gis dersom det er etablert et forsvarlig system 
for måling av elektrisitetsproduksjonen og verifisering av måledataene. Når disse vilkårene 
er oppfylt skal dispensasjon gis. Dette gjelder likevel ikke dersom ”særlige hensyn” 
foreligger. Unntaket er ment som en sikkerhetsventil, og gir tilsynsmyndigheten 
skjønnsfrihet. Skjønnsfriheten skal praktiseres snevert. Beslutning om å gi eller nekte 
dispensasjon fra kravet om nettilknytning er et enkeltvedtak etter lov om behandlingsmåten 
i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 b). 
 
For å sikre fremtidige investeringer i anlegg som ikke har nettilknytning, forutsettes det at 
tilsynsmyndigheten kan gi forhåndstilsagn om dispensasjon fra krav til nettilknytning.  
 
Etter femte ledd skal anleggsgodkjennelsen tilbakekalles dersom denne er gitt på grunnlag av 
uriktige eller villedende opplysninger eller dersom anlegget av andre årsaker ikke lenger 
oppfyller kravene til anleggsgodkjennelse. Tilbakekall på grunn av uriktige eller villedende 
opplysninger forutsetter at opplysningene har hatt innvirkning på vedtaket om 
anleggsgodkjennelse.  
 
Beslutning om tilbakekall av godkjennelsen treffes av tilsynsmyndigheten og vil være et 
enkeltvedtak. 
 
Etter sjette ledd plikter produksjonsanleggets innehaver å melde fra om endringer i 
produksjonsanlegget som kan ha betydning for retten til elsertifikater. Meldeplikten oppstår 
allerede dersom endringene ”kan” ha betydning for retten til elsertifikater; det er 
tilstrekkelig med en mulighet for at endringen vil kunne innvirke på retten til 
anleggsgodkjennelse. Brudd på meldeplikten kan rammes av straffebestemmelsen i 
lovforslagets § 25 første ledd bokstav b).  
 
Til § 8   Måling og rapportering 
 
Etter første ledd er det et vilkår for tildeling av elsertifikater at elektrisitetsproduksjonen er 
målt og rapportert til kontofører.  
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Etter Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 
fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 nr. 301 § 3-3 har nettselskapene ansvar for at 
energiforbruk og energiflyt i målepunkt blir målt og avlest, og rapportert til Statnett som 
ledd i den ukentlige balanseavregningen. Etterlevelse av denne plikten vil samtidig 
innebære at vilkåret i bestemmelsens første ledd er oppfylt. 
 
For produksjonsanlegg som har fått dispensasjon fra kravet om nettilknytning etter 
lovforslagets § 7, plikter innehaver å sørge for et forsvarlig system for måling og 
rapportering av produksjonen, jf. lovforslagets § 7 fjerde ledd.  
 
Etter paragrafens annet ledd, er tilsynsmyndigheten gitt adgang til å pålegge innehavere av 
produksjonsanlegg der kun deler av produksjonen er elsertifikatberettiget, å særskilt beregne 
og rapportere slik produksjon til kontofører eller tilsynsmyndigheten. Med ”slik 
produksjon” forstås den elsertifikatberettigede del av produksjonen. 
 
Bestemmelsen sikter særlig til biobrenselanlegg. For slike anlegg kan det være vanskelig å 
avgjøre hvor stor del av den totale elektrisitetsproduksjonen som gir rett til elsertifikat, da 
det i ett anlegg kan produseres elektrisitet både basert på bioenergi og fossile energikilder. 
Bestemmelsen kan imidlertid også være relevant i forbindelse med andre 
produksjonsanlegg, som baserer produksjonen på en kombinasjon av ulike energikilder. 
Rapportering til kontofører kan etter omstendighetene tenkes nødvendig for at kontofører 
skal kunne tildele elsertifikater etter lovforslagets § 9. Rapportering til tilsynsmyndigheten 
kan være aktuelt for kontrollformål. 
 
Bestemmelsen gjelder generelt. Dersom tilsynsmyndigheten finner det hensiktsmessig å 
benytte bestemmelsen for eksempel i relasjon til anleggsgodkjennelse knyttet til 
produksjonsøkning basert på opprustning og utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg, 
er det adgang til det. 
 
Pålegg etter bestemmelsen kan gis som enkeltvedtak eller i forskrift. 
 
Til § 9  Tildeling av elsertifikater 
 
Kontofører tildeler elsertifikater ved å registrere disse på de berettigedes konti i 
elsertifikatregisteret. 
 
I prinsippet er tildeling av elsertifikater tildeling av offentlige goder, hvilket normalt gjøres 
av et forvaltningsorgan. Elsertifikatsystemet forutsettes imidlertid arrangert slik at mange av 
systemets funksjoner ivaretas mer eller mindre automatisk. De systemene som allerede 
benyttes for måling og rapportering av løpende elektrisitetsproduksjon til Statnett, gjør at 
det ligger godt til rette for slik automatikk. Ettersom Statnett løpende får innrapportert 
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måledata i takt med den produksjonen som finner sted, er det hensiktsmessig å legge til rette 
for at elsertifikatene kan tildeles automatisk av kontofører i forlengelsen av nevnte 
innrapportering. Dette er bakgrunnen for at kontofører og ikke tilsynsmyndigheten tildeler 
elsertifikater. 
 
Tildeling av elsertifikat etter bestemmelsens første ledd er ikke å betrakte som enkeltvedtak, 
fordi kontofører ikke er et forvaltningsorgan og verken utøver offentlig myndighet eller 
fatter enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 a), jf. § 2 b). 
 
Tildelingen av elsertifikater er viktig for den det gjelder, og feil i tildelingssystemet kan ikke 
utelukkes. Av denne grunn er den elsertifikatberettigede i fjerde ledd gitt mulighet til å bringe 
spørsmål om antall elsertifikater som er tildelt inn for tilsynsmyndigheten for avgjørelse. 
Slike avgjørelser vil være enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler gjelder her fullt ut.  
 
For produksjonsanlegg uten nettilknytning er det nærliggende at tilsynsmyndigheten 
pålegger anleggsinnehaver å rapportere produksjonen til kontofører, jf. lovforslagets § 8. 
Tildeling av elsertifikater vil skje på bakgrunn av slik rapportering.  
 
Etter annet ledd plikter kontofører å registrere elsertifikatene på den elsertifikatberettigedes 
konto uten ugrunnet opphold og senest innen to uker etter at kontofører mottok rapport om 
den elsertifikatberettigede produksjonen. Med ”rapport” menes rapportering i henhold til 
lovforslagets § 8, som i de fleste tilfeller forutsettes å foregå automatisk. Ordet ”rapport” 
omfatter også manuell rapportering i de tilfellene dette er aktuelt.  
 
I tredje ledd fastsettes at elsertifikater kan tildeles for det enkelte produksjonsanlegg i en 
samlet periode på 10 år. Innehaver av produksjonsanlegg vil altså kunne motta elsertifikater 
i til sammen 10 år. Det kreves ikke sammenhengende produksjon i ti år. Hvis et anlegg er ute 
av produksjon i en periode, forlenges tildelingsperioden tilsvarende. 
 
Tiårsperioden regnes fra den dato produksjonsanleggets innehaver første gang ble tildelt 
elsertifikater. Første tildeling av elsertifikater vil ved nye anlegg eller ny idriftsettelse være 
etter endt prøvekjøring eller testfase, se kommentarene til lovforslagets § 7 første ledd 
bokstav b).  
 
Til § 10 Elsertifikatregisteret 
 
Det følger av bestemmelsens første ledd at kontofører står for drift av elsertifikatregisteret og 
for registrering og innløsing av elsertifikater.  
 
”Registrering” omfatter både tildeling av elsertifikater etter lovforslagets § 9, registrering av 
konkurs og utlegg, samt foreløpig registrering av overdragelser eller pantsettelser etter 
lovforslagets § 11 annet ledd. 
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Tilsynsmyndigheten skal ha direkte tilgang til elsertifikatregisteret. Med ”direkte tilgang” 
menes at tilsynsmyndigheten via en egen dataapplikasjon skal kunne hente ut informasjon 
fra det elektroniske registeret. Dette er hensiktsmessig ved utøvelse av tilsyn. Retten til 
”direkte tilgang” gir imidlertid ikke tilsynsmyndigheten rett til å bearbeide eller endre 
registrerte opplysninger. Dersom tilsynsmyndigheten finner slik endring nødvendig, for 
eksempel med hjemmel i lovforslagets § 11 sjette ledd, må kontofører instrueres om å utføre 
endringen.  
 
Elsertifikatregisterets innhold fremgår av annet ledd. For nærmere detaljer vises til punkt 5.4 i 
høringsnotatet. 
 
Etter tredje ledd skal kontofører opprette elsertifikatkonti for de elsertifikatberettigede og 
elsertifikatpliktige. I praksis må tilsynsmyndigheten opplyse kontofører om hvem dette er.  
 
Rett til å få opprettet konto tilkommer enhver, og kontofører plikter etter skriftlig søknad å 
opprette konto også for andre enn de elsertifikatpliktige og elsertifikatberettigede. Hensikten 
er å legge til rette for omsetning av elsertifikater.  
 
Både fysiske og juridiske personer kan være kontohaver. En kontohaver kan ha flere konti i 
elsertifikatregisteret. 
 
Til § 11 Registrering og omsetning av elsertifikater 
 
Etter første ledd kan elsertifikater omsettes til enhver som har konto i elsertifikatregisteret. 
Elsertifikater kan altså ikke omsettes til personer som ikke har elsertifikatkonto. Kravet til 
konto har sammenheng med at omsetning er registreringspliktig, jf. bestemmelsens første 
ledd siste punktum og høringsnotatet punkt 5.4 om dette. Registrering av uriktige 
prisopplysninger er straffbart etter lovforslagets § 25. 
 
Etter annet ledd påhviler det avhenderen av elsertifikatene å sørge for at ervervet blir 
registrert i elsertifikatregisteret. Normalt er det erververen som har den sterkeste interesse av 
at et erverv registreres, blant annet fordi dette gir rettsvern, jf. lovforslagets § 13. I 
utgangspunktet er det derfor naturlig å tenke seg det er erververen som sørger for at 
ervervet registreres.  
 
Elsertifikatet er imidlertid tenkt opprettet etter en nettbankmodell, der kontohaverne selv er 
ansvarlig for de fleste registreringer, jf. høringsnotatets punkt 5.4. om dette. 
Nettbankmodellen innebærer at det kun er avhender som kan flytte elsertifikater ut av egen 
konto. Dette nødvendiggjør lovfesting av en plikt for avhender til å overføre elsertifikater til 
erververens konto.  
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Omsetning av elsertifikater vil i hovedsak skje mellom profesjonelle aktører som kan 
gjennomføre transaksjonen ved en ”closing-prosedyre”, og dermed redusere risikoen knyttet 
til transaksjonen. 
  
En avhender av elsertifikater som ikke oppfyller sin plikt til å overføre elsertifikatene, vil bli 
erstatningsansvarlig overfor erververen etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Fordi 
registrering har rettsvernsvirkning, er det imidlertid likevel nødvendig å etablere et system 
som kan sikre erverver rettsvern i de tilfellene avhender ikke oppfyller sin plikt til å overføre 
elsertifikatene. Dette er bakgrunnen for at erverver kan søke tilsynsmyndigheten om en 
foreløpig registrering, jf. annet ledd annet punktum. 
 
Forutsetningen for slik foreløpig registrering er at ervervet er sannsynliggjort.  
 
Kravet til sannsynliggjøring vil normalt være oppfylt ved fremleggelse av kjøpekontrakt og 
dokumentasjon for betalingsoverføring til avhender. Dersom kravet tolkes for strengt, vil 
muligheten til foreløpig registrering ikke fungere som den sikkerhetsventil den er ment å 
være. Den foreløpige registreringen har rettsvirkninger på lik linje som en ordinær 
registrering, se kommentarene til lovforslagets § 13. 
 
Det er kontofører som foretar den foreløpige registrering etter instruks fra 
tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndighetens beslutning om å foreta eller nekte en foreløpig 
registrering vil være et enkeltvedtak. 
 
Tilsynsmyndigheten må behandle søknader om foreløpig registrering ”straks.” Fordi søknad 
om foreløpig registrering kan tilsi at søker har behov for rettsvern, må registreringen skje 
umiddelbart.  
 
Avhender skal umiddelbart underrettes om den foreløpige registrering og gis anledning til å 
uttale seg, jf. tredje ledd. Dersom avhender ikke innen 2 uker har kommet med innvendinger 
mot ervervet, blir ervervet registrert som endelig. Dette har betydning utover selve 
registreringen. Erverver blir i slike tilfeller materielt sett eier av de elsertifikater som er 
registrert på vedkommendes konto. 
 
Dersom avhender gjør innvendinger mot ervervet, forblir registreringen en foreløpig 
registrering, jf. fjerde ledd. Spørsmålet om hvem som har eiendomsretten til elsertifikatene må 
i slike tilfeller avgjøres av en domstol. Så lenge det ikke foreligger rettskraftig dom i saken, 
eller partene opplyser til tilsynsmyndigheten at de har kommet til enighet, forblir 
elsertifikatene foreløpig registrert. Dette innebærer at de ikke kan benyttes til innløsning, jf. 
lovforslagets § 18. 
 
Etter en foreløpig registrering er elsertifikatene registrert på erververs elsertifikatkonto. 
Søksmålsbyrden vil da ligge hos avhender.  
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Dersom partene kommer til enighet om hvem som eier elsertifikatene, skal 
tilsynsmyndigheten instruere kontofører om å endre den foreløpige registrering i samsvar 
med partenes instruks. 
 
Etter femte ledd skal kontofører registrere pantsettelser, konkurser og utlegg etter skriftlig 
melding. Slik registrering medfører at kontohaver mister retten til å råde over elsertifikatene 
ved salg, innløsing med videre, jf. lovforslagets § 18.  
 
Ved pantsettelse er pantsetter forpliktet til å sende melding om dette til kontofører, jf. 
lovforslagets § 12 annet ledd. 
 
Registrering av konkurs vil være basert på melding fra konkursregisteret, som etter forslag 
til endringer i konkursloven vil ha plikt til å varsle elsertifikatregisteret om konkurs hos 
kontohaver i registeret, jf. høringsnotatets punkt 7.4.  
 
Ved utlegg vil etter forslaget til endring i tvangsfullbyrdelsesloven, namsmannen be 
kontofører om å foreta registrering av utleggspantet. Det vil da bli registrert i 
elsertifikatregisteret at kun namsmannen kan disponere over kontoen, jf. høringsnotatets 
punkt 7.6.1.  
 
Bestemmelsens sjette ledd fastslår kontoførers rett og plikt til å rette ”åpenbare feil” i 
opplysninger registrert i elsertifikatregisteret. Med ”åpenbare feil” menes blant annet 
uriktige opplysninger som følge av skrivefeil, regnefeil med videre, samt uriktige 
opplysninger oppstått på grunn av teknisk feil i registeret. Plikten til å rette feil i registeret 
gjelder imidlertid bare åpenbare feil som kontofører avdekker. Kontohaverne vil foreta en 
rekke kontobevegelser selv. Dette begrenser omfanget av kontoførers retteplikt. Kontofører 
har ingen plikt til å overvåke og kontrollere alle bevegelsene i elsertifikatregisteret. 
 
Det vil ikke alltid være klart hvorvidt det foreligger en feil i registeret. Fordi det bare er 
åpenbare feil som skal rettes, er faren for feilretting derfor begrenset.  
 
I sjuende ledd er verdipapirhandelloven §§ 2-1, 2-2, 2-5 og 2-6 gitt anvendelse for handel med 
elsertifikater. Dette er verdipapirhandellovens bestemmelser om misbruk av 
innsideinformasjon, behandling av innsideinformasjon og forbud mot rådgivning, forbud 
mot urimelige forretingsmetoder og forbud mot kursmanipulasjon. Disse bestemmelsene 
kommenteres ikke særskilt her. For en redegjørelse for hvorfor bestemmelsen er gitt 
anvendelse henvises til høringsnotatets punkt 6.3.4. 
 
Til § 12  Pantsettelse av elsertifikater 
 
Om adgangen til å foreta pantsettelse av elsertifikater, vises det til høringsnotatets punkt 7.5. 
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Til § 13  Rettsvirkning av registrering i elsertifikatregisteret 
 
Bestemmelsen tilsvarer langt på vei verdipapirregisterloven § 7-1 og § 7-2.  
 
Det fremgår av første ledd at registrerte rettigheter går foran rettigheter som ikke er registrert. 
Bestemmelsen gjelder dobbeltsuksesjon og innebærer at den erverver som først får registrert 
sin rettighet i elsertifikatregisteret, får rettsvern i forhold til andre som ikke har fått sitt 
erverv registrert. Bestemmelsen er i samsvar med alminnelige tingsrettslige prinsipper.  
 
Med ”rettigheter” menes rettigheter ervervet ved avtale med videre, og kreditorkrav i 
forbindelse med konkursbeslag og utlegg. Dette innebærer blant annet at konkursåpning 
ikke i seg selv vil være tilstrekkelig til at boet kan ekstingvere andre rettighetshavere. 
Ekstinksjon vil heller ikke i disse tilfellene skje før registrering. Dette er i samsvar med 
gjeldende rett forøvrig  
 
Annet ledd gjør unntak fra første ledd, dersom erververen av den yngre rettigheten ikke var i 
aktsom god tro ved registreringen. Dette er i samsvar med alminnelige tingsrettslige 
prinsipper. Begrepet ”ved registreringen” innebærer at den gode tro må være bevart helt til 
elsertifikatene har gått inn på erververens konto.  
 
Kontofører er ikke pålagt å vurdere erververs gode tro, hvilket tilsvarer systemet i 
tinglysningsloven.  
 
Fjerde ledd behandler hjemmelskonflikten. Omsetningserververen som har fått sitt erverv 
registrert, ekstingverer hjemmelmannens innsigelser dersom omsetningserververen på 
registreringstidspunktet var i aktsom god tro med hensyn til avhenderens manglende rett. 
Også dette er i samsvar med alminnelig tingsrett.  
 
Et elsertifikatsystem arrangert etter en nettbankmodell innebærer at rettsvernsreglene får 
mindre praktisk betydning enn etter mer tradisjonelle registerordninger. Eksempelvis vil en 
avhender som har overført elsertifikater til erververens elsertifikatkonto kunne foreta et 
dobbeltsalg (selge elsertifikater han har solgt før), men den senere erverver vil aldri kunne 
oppnå rettsvern fordi han aldri vil få elsertifikatene på sin konto. I disse tilfellene er 
bestemmelsens første ledd ikke aktuell.  
 
Rettsvernsreglene får imidlertid fullt ut relevans i forhold til foreløpig registrering etter 
lovforslagets § 11 og ved registrering av utlegg og konkurs.  
 
Bestemmelsens femte ledd pålegger elsertifikatregisteret å fastsette regler for når en rettighet 
skal anses registrert. Dette vil være avgjørende for rettsvernstidspunktet. Bestemmelser om 
når en rettighet skal anses registrert vil blant annet avhenge av hvilke tekniske løsninger 
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registeret til enhver tid velger. Av denne grunn er det ikke naturlig å fastsette regler om 
dette i lovtekst eller forskrift. Imidlertid er det bestemt at reglene skal godkjennes av 
departementet.  
 
Til § 14   Prisinformasjon 
 
Bestemmelsen regulerer kontoførers plikt til fortløpende å offentliggjøre informasjon om 
overdragelser av elsertifikater. Bestemmelsen har sammenheng med behovet for 
pristransparens i elsertifikatmarkedet og er nærmere kommentert i høringsnotatets punkt 
5.4. Det er kun informasjon som er relevant sett hen til behovet for pristransparens, som 
omfattes av bestemmelsen. Dette gjelder blant annet tidspunkt for overdragelsen, antall 
overdratte elsertifikater og vederlagets størrelse. Det vil ikke bli informert om hvem som er 
parter i en kontrakt.  
 
Til § 15  Hvem som har elsertifikatplikt 
 
Bestemmelsen angir hvem som plikter å inneha et visst antall elsertifikater den 1. april hvert 
år. I praksis vil dette være el-leverandørene og enkelte produsenter av elektrisitet. For 
sistnevnte kan det være tilfeller der ett og samme subjekt er både elsertifikatpliktig og 
elsertifikatberettiget. Det vises for øvrig til høringsnotatet punkt 4.2. 
 
Uttak av elektrisitet til eget bruk regnes også som levering av elektrisitet i relasjon til 
elsertifikatplikten, og vil være beregningsrelevant ved fastsettelsen av elsertifikatpliktens 
omfang etter lovforslagets § 17. 
 
Med ”elektrisitet til forbruk over nett” skal forstås elektrisitet levert til sluttbrukere som er 
tilknyttet lokal-, regional- eller sentralnett. Produsenter som leverer elektrisitet til eget 
forbruk, men ikke er tilknyttet lokal-, regional- eller sentralnett, er ikke elsertifikatpliktige for 
disse el-leveransene.  
  
Til § 16   Årlige elsertifikatkvoter 
 
Bestemmelsen gir retningslinjer for hva som skal vektlegges når elsertifikatkvotene 
fastsettes. Det henvises til høringsnotatets punkt 4.3, 4.4 og 4.5. 
 
Med ”de som etter loven berøres av elsertifikatkvotene” skal forstås både de 
elsertifikatpliktige og de elsertifikatberettigede, se bestemmelsens annet ledd.  
 
Med ”de praktiske begrensingene i muligheten for å øke produksjonen av elektrisitet fra 
fornybare energikilder” menes de begrensingene som er gitt blant annet av de naturgitte 
ressurser, konsesjonsbehandling og planleggings- og byggetid for produksjonsanlegg. 
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Til § 17 Elsertifikatpliktens omfang 
 
Lovforslaget inneholder to alternative bestemmelser om elsertifikatpliktens omfang, jf. 
høringsnotatets punkt 4.6. 
 
Store deler av de alternative bestemmelsene er identiske. Forskjellen ligger i at etter alternativ 
1 er alle elektrisitetsleveranser beregningsrelevante ved fastsettelsen av elsertifikatene. Etter 
alternativ 2 er det gjort et vesentlig unntak fra dette utgangspunktet, ved at elektrisitet levert 
til industri, bergverk, utvinning og fjernvarmeprodusenter ikke inngår ved beregningen av 
elsertifikatpliktens omfang. Dette gjelder elektrisitet levert til bruk i foretak som faller inn 
under Statistisk Sentralbyrås opplisting av ”Næringshovedområde C ”Bergverk og 
utvinning”” (næring 10 til 14), ”Næringshovedområde D ”Industri”” (næring 15 til 37), 
arbeidsmarkedsbedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås næringsgruppe 85.3 Sosial- og 
omsorgstjenester, dersom utøvelsen av virksomheten etter sin art tilsvarer virksomhet som 
faller innenfor næringshovedområde C eller D, og fjernvarmeprodusenter innenfor Statistisk 
sentralbyrås næringsgruppe 40.3, jf. høringsnotatets punkt 4.6 
 
Unntaket etter alternativ 2 følger bestemmelsene om redusert elavgift i Forskrift om 
særavgifter av 11.desember 2001 nr.1451 §§ 3-12-4. Unntaket vil også inkludere el-leveranser 
til de som har fritak for elavgift etter forskrift om særavgifter §§ 3-12-10 og 3-12-11. 
 
Unntaket omfatter imidlertid ikke leveranser til administrasjonsbygg. Uttrykket 
”administrasjonsbygg” følger samme avgrensning som det tilsvarende uttrykket i forskrift 
om særavgifter, det vil si bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 prosent eller 
mer av byggets totale areal.  
 
Etter alternativ 2 femte ledd kan ikke elsertifikatkostnaden flyttes over på de sluttbrukere 
hvis elektrisitetsleveranser ikke er beregningsrelevante. Dette innebærer at disse 
sluttbrukerne ikke får direkte utgifter knyttet til ordningen, og heller ikke bidrar med støtte 
til fornybar elektrisitetsproduksjon i denne ordningen. 
 
Dersom alternativ 1 velges, er det ikke nødvendig å skille mellom beregningsrelevant og 
ikke beregningsrelevant energi.  
 
Heretter behandles de deler av de to alternativene som er identiske, og det skilles derfor ikke 
lengre mellom alternativene. 
  
Etter første ledd plikter tilsynsmyndigheten innen 31. januar å fastsette og informere de 
elsertifikatpliktige om forholdstallet for inneværende og foregående år. Beregningen av 
forholdstallet for foregående år vil være nøyaktig, idet tilsynsmyndigheten på dette 
tidspunkt kjenner til foregående års beregningsrelevante leveranse av elektrisitet. Samtidig 
skal tilsynsmyndigheten gi opplysninger om antatt forholdstall for inneværende år. 
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Beregningen av dette antatte forholdstallet vil være basert på antatt beregningsrelevant 
leveranse av elektrisitet, samt inneværende års elsertifikatkvote. Det forholdstall som oppgis 
for inneværende år vil kun være retningsgivende for de elsertifikatpliktige, og innebærer 
ingen bindende angivelse av den enkeltes elsertifikatplikt dette året. Videre kan 
tilsynsmyndigheten endre antatt forholdstall dersom utviklingen i løpet av året tilsier dette. 
Bestemmelsen er gitt for å begrense den ulempen det er for de elsertifikatpliktige å ikke vite 
hvor mange elsertifikater elsertifikatplikten vil omfatte dette året. 
 
(Dette kan formuleres også som en løsning der elsertifikatkvotene er angitt i prosent slik det 
er omtalt i punkt 4.3 og 4.4 i høringsnotatet.) 
 
Til § 18   Oppfyllelse av elsertifikatplikt 
 
Etter første ledd skal den elsertifikatpliktige innen 1. mars hvert år rapportere til 
tilsynsmyndigheten foregående års leveranse av elektrisitet som inngår ved beregningen av 
elsertifikatpliktens omfang. Den elsertifikatpliktige vil på dette tidspunkt ha mulighet til å 
beregne elsertifikatpliktens omfang for foregående år. Rapporten vil utgjøre grunnlaget for 
beregningen av hvor mange elsertifikater som skal annulleres på elsertifikatkontoen den 1. 
april samme år, samtidig som den vil være et kontrollinstrument for tilsynsmyndigheten når 
denne skal avgjøre hvorvidt overtredelsesgebyr skal ilegges. 
 
Etter bestemmelsen kan elsertifikatpliktige angi i rapporten hvor mange elsertifikater som 
skal innløses. Dette innebærer at den elsertifikatpliktige kan velge om de heller vil betale 
overtredelsesgebyret enn å innløse det tilstrekkelige antall elsertifikater. 
  
Etter annet ledd skal kontofører, basert på den elsertifikatpliktiges rapportering den 1. mars, 
foreta selve innløsingen av elsertifikatene den 1. april hvert år. Tidspunktet er tilpasset 
tidspunktet for rapportering den 1. mars. Dersom det ikke er angitt hvor mange elsertifikater 
som skal innløses, vil kontofører innløse de elsertifikater som trengs for å oppfylle 
elsertifikatplikten for foregående år. Ved utilstrekkelig beholdning av elsertifikater, vil 
tilsynsmyndigheten ilegge et overtredelsesgebyr for de manglende elsertifikatene, jf. 
lovforslagets § 19. 
 
Til § 19  Gebyr for manglende oppfyllelse  
 
Etter første ledd fastslås at tilsynsmyndigheten ved manglende oppfyllelse av elsertifikatplikt 
ilegger den elsertifikatpliktige et overtredelsesgebyr. Gebyr er aktuelt der det ikke er et 
tilstrekkelig antall elsertifikater på konto til innløsing, der den elsertifikatpliktige i sin 
rapport til tilsynsmyndigheten har oppgitt et lavere antall elsertifikater til innløsing enn det 
elsertifikatplikten utgjør dette året, samt de tilfeller der oppfyllelse av elsertifikatplikten 
hindres av at elsertifikatene er pantsatt, vært gjenstand for utlegg eller foreløpig registrering. 
Gebyret ilegges for hvert enkelt elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten.  
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Ileggelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak og kan påklages til departementet. 
 
Annet ledd inneholder regler om hvordan overtredelsesgebyret skal fastsettes, herunder 
gebyrets størrelse. Bestemmelsene skal fastsettes i forskrift. Reglene bør fastsettes slik at ikke 
gebyret i praksis blir styrende for prisdannelsen i markedet for elsertifikater. 
 
Til § 20 Informasjon til sluttbrukere 
  
Informasjonsplikten omfatter kun ”generell informasjon”. Med dette menes allmenn 
informasjon om elsertifikatordningen, blant annet ordningens formål og hvilke 
produksjonsteknologier som får elsertifikater. Det fremgår av bestemmelsen at den 
elsertifikatpliktige må opplyse om den årlige elsertifikatkvoten. 
 
Til § 21 Oppbevaringsplikt 
 
Bestemmelsen oppstiller en plikt for de elsertifikatberettigede og elsertifikatpliktige til å 
oppbevare en rekke opplysninger i 10 år. Slik oppbevaring er nødvendig for at 
tilsynsmyndigheten skal kunne oppfylle sine tilsyns- og kontrolloppgaver etter lovforslagets 
§ 22.  
 
For de elsertifikatpliktige omfatter oppbevaringsplikten dokumentasjon ”for fastsettelse av 
elsertifikatplikten”. Dette vil være dokumentasjon av mengden levert elektrisitet, herunder 
elektrisitet uttatt til eget bruk, som er relevant ved fastsettelse av elsertifikatplikten for det 
enkelte år. Oppbevaringsplikten omfatter all dokumentasjon som kan ha betydning for 
fastsettelse av elsertifikatplikten. 
 
For de elsertifikatberettigede omfatter oppbevaringsplikten dokumentasjon for ”tildeling av 
elsertifikater”, jf. lovforslagets § 9. Det er derfor nødvendig å oppbevare dokumentasjon for 
hvilken energikilde som er benyttet ved elektrisitetsproduksjonen, dokumentasjon for 
mengden produsert elektrisitet, samt annen dokumentasjon som kan tjene som bevis for at 
forutsetningene for anleggsgodkjennelse etter lovforslagets § 7 er oppfylt.  
 
Oppbevaringsplikten gjelder i 10 år ”etter utløpet av det kalenderår elsertifikatplikten 
gjelder for og elsertifikatene blir tildelt.” For de elsertifikatpliktige vil således tiårsperioden 
regnes fra utløpet av det kalenderår som elsertifikatplikten gjaldt for og ikke fra utløpet av 
det år elsertifikatplikten ble oppfylt, jf. lovforslagets § 18. Tiårsperioden regnes for de 
elsertifikatberettigede fra utløpet av det kalenderår elsertifikatene faktisk ble tildelt. 
 
Bestemmelsen går lengre enn regnskapsloven § 2-7 når det gjelder hvilken dokumentasjon 
som må oppbevares. De elsertifikatpliktige og elsertifikatberettigede må derfor særskilt 
sørge for nødvendig dokumentasjon for fastsettelse av elsertifikatplikten og for tildeling av 
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elsertifikater, samt for at denne dokumentasjonen oppbevares betryggende, på en måte som 
sikrer mot ødeleggelse og tyveri. Dokumentasjonen må kunne fremlegges i en form som er 
egnet for etterkontroll. 
 
Til § 22 Tilsyn og kontroll 
 
Bestemmelsens første ledd er den generelle tilsynshjemmel, som legger til tilsynsmyndigheten 
å utøve tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven blir overholdt. 
 
Annet ledd innebærer at enhver som har rettigheter eller forpliktelser i henhold til loven kan 
pålegges å fremlegge opplysninger tilsynsmyndigheten trenger for å gjennomføre sitt tilsyn 
med loven. Tilsynsmyndigheten kan etter denne bestemmelsen begjære utlevert 
opplysninger av både elsertifikatpliktige og elsertifikatberettigede. Bestemmelsen utfylles av 
lovforslagets § 17 fjerde ledd hvoretter tilsynsmyndigheten dessuten kan kreve å få utlevert 
opplysninger fra nettselskapene om den beregningsrelevante elektrisitet som leveres over 
nettselskapenes nett. Retten til å pålegge noen å utlevere opplysninger er begrenset til de 
opplysningene som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utøve sitt tilsyn. 
Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.  
 
Etter tredje ledd har tilsynsmyndigheten rett til tilgang til produksjonsanlegg samt lokaler og 
områder tilhørende slikt anlegg. Dette omfatter alle steder og områder hvor det kan tenkes å 
fremkomme opplysninger av betydning for overholdelse av loven. Retten omfatter ikke 
tilgang til privatbolig.  
 
Forvaltningsloven § 15 om granskning kommer til anvendelse på undersøkelser 
tilsynsmyndigheten foretar etter denne bestemmelsen. Nærmere bestemmelser om 
gjennomføring av tilsynet kan fastsettes i forskrift, jf. lovforlagets § 27.  
 
Etter fjerde ledd kan Kongen i forskrift utpeke et særskilt organ som utøver tilsyn med at 
bestemmelsen i verdipapirhandelloven §§ 2-1, 2-2, 2-5 og 2-6 overholdes ved handel i 
elsertifikater. Disse bestemmelsene er gitt anvendelse på handel med elsertifikater i 
lovforslagets § 11 så langt de passer. Inntil Kongen eventuelt oppnevner et slikt organ, vil 
imidlertid tilsynsmyndigheten ha ansvaret for å utøve tilsyn også med nevnte bestemmelser 
i verdipapirhandelloven. Forskriftshjemmelen omfatter også adgang til å gi reglene om tilsyn 
i verdipapirhandelloven kapittel 12 anvendelse. 
 
Til § 23  Gebyr 
 
Bestemmelsen oppstiller en hjemmel for Kongen til i forskrift å fastsette gebyrer for 
registrering og kontoføring i elsertifikatregisteret, behandling av søknader om 
anleggsgodkjennelse, forsinket rapportering etter § 18, samt for tilsyn og kontroll. Gebyrer 
for tilsyn og kontroll etter loven omfatter omkostninger for både tilsynsmyndighetens tilsyn 
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etter elsertifikatloven samt omkostninger for tilsyn og kontroll med verdipapirhandellovens 
markedsadferdsregler.  
 
Til § 24  Erstatning 
 
Bestemmelsens første ledd innfører kontrollansvar for feil som er oppstått i tilknytning til 
registervirksomheten. Bestemmelsen ligger nær opp til verdipapirregisterloven § 9-1.  
 
Det er et generelt kontrollansvar for all virksomhet som skjer i tilknytning til 
registervirksomheten. Ansvaret er omfattende og nærmer seg et objektivt ansvar. Feil 
forårsaket av force majeure-situasjoner faller utenfor kontrollansvaret.  
 
Fordi elsertifikatregisteret foreslås organisert etter en nettbankmodell, vil en rekke 
kontobevegelser foretas av kontohaverne selv. Feil ved slik kontoføring ligger utenfor 
kontoførers kontroll.  
 
Innenfor kontoførers kontrollsfære ligger registreringer som skal foretas av kontofører, for 
eksempel foreløpig registrering etter lovutkastets § 11.  
 
Kontoførers plikt til å rette åpenbare feil i registeret etter lovforslagets § 11, må ses i 
sammenheng med hvilke kontobevegelser kontofører foretar. Kontofører plikter imidlertid å 
rette alle feil kontofører blir oppmerksom på. 
 
En viktig avgrensning av kontrollansvaret ligger i kravet til at feilen er oppstått ”i 
tilknytning til” registervirksomheten. Dette innebærer at kontrollansvaret bare vil omfatte 
feil som oppstår i tilknytning til registerets kjernevirksomhet.  
 
For feil som ikke oppfyller dette kriteriet, er det kun aktuelt med et skyldansvar, jf. 
bestemmelsens annet ledd. Kontrollansvaret begrenser seg til å omfatte forhold som har 
tilknytning til den registreringsvirksomheten som beskrives i lovforslaget eller i forskrifter 
gitt i medhold av dette.  
 
Kontofører håndterer ved sin registreringsvirksomhet store verdier, og kan i prinsippet bli 
ansvarlig for store tap. For å begrense slik eksponering, er det sentralt at kontofører etablerer 
systemer for å unngå feil som ligger innenfor kontoførers kontroll. Det synes imidlertid 
nødvendig å fastsette en øvre grense for kontoførers ansvar. Dette er ikke minst nødvendig 
dersom tilsynsmyndigheten pålegger kontofører å forsikre sitt erstatningsansvar. Et 
ubegrenset ansvar vil trolig være vanskelig å forsikre, jf. bestemmelsens tredje ledd.  
 
Etter tredje ledd er erstatningsansvaret etter første ledd begrenset til å omfatte skadelidtes 
direkte tap. Dette har sammenheng med at kontrollansvaret er et tilnærmet objektivt ansvar, 
hvilket gjør det naturlig å begrense registerets ansvar på denne måten. Samtidig er det 
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fastsatt en ansvarsbegrensning på NOK 250 millioner. Beløpet tilsvarer halvparten av 
beløpsbegrensningen i den tilsvarende bestemmelsen i verdipapirregisterloven § 9-1. 
 
Ansvarsbegrensningene i tredje ledd gjelder kun kontrollansvaret etter første ledd. For 
uaktsomhetsansvar etter annet ledd gjelder ingen tilsvarende beløpsmessig begrensning. Det 
vises til at slik begrensning i uaktsomhetsansvaret ikke gjelder i sammenlignbare tilfeller, jf. 
blant annet verdipapirregisterloven § 9-1 tredje ledd og lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 
(kjøpsloven). Ved uaktsomhetsansvar etter annet ledd vil de alminnelige krav om adekvat 
årsakssammenheng kunne virke begrensende på ansvarets omfang.  
 
Etter fjerde ledd er tilsynsmyndigheten gitt hjemmel til å kreve at kontoførers 
erstatningsansvar til enhver tid skal være dekket av forsikring eller annen garantistillelse til 
fordel for tredjemann. Hvorvidt adgangen til å kreve garantistillelse skal benyttes, må 
vurderes konkret i forhold til hvem som utpekes som kontofører. 
 
Til § 25 Straff 
 
Bestemmelsens første ledd bokstav a) rammer den som gir ”uriktige eller villedende 
opplysninger i søknad om godkjenning av produksjonsanlegg”. Bestemmelsen rammer både 
positivt feilaktige opplysninger og unnlatelse av å gi opplysninger således at søknaden 
dermed blir feilaktig eller villedende. Forhold som rammes av bestemmelsen kan blant annet 
være uriktige eller villedende opplysninger om den eller de energikilder anlegget benytter 
for å produsere elektrisitet, eller uriktig angivelse av tidspunkt for byggestart etter 
lovutkastets § 7. Det er ikke krav om at de uriktige eller villedende opplysningene har hatt 
betydning for retten til anleggsgodkjennelse.  
 
Første ledd bokstav b) rammer den som gir uriktige eller villedende opplysninger om forhold 
som ligger til grunn for tildeling av elsertifikater eller beregning av elsertifikatplikt. 
Formuleringen ”til grunn for” innebærer at opplysningen kan eller skal brukes som 
grunnlag ved tildeling av elsertifikater eller til beregning av elsertifikatplikt. Opplysninger 
som ligger til grunn for tildeling av elsertifikater vil i stor grad være de samme som etter 
bokstav a), men i tillegg vil uriktige eller villedende opplysninger om mengden produsert 
elektrisitet, økt produksjon og lignende rammes av denne bestemmelsen. Opplysninger som 
ligger til grunn for beregning av elsertifikatplikt vil typisk være feilaktig angivelse av 
mengden beregningsrelevant elektrisitet for fastsettelse av elsertifikatplikten. 
 
Avhender plikter etter lovforslagets § 11 å sørge for å registrere salg av elsertifikater, 
herunder også hvilken pris elsertifikatet er avhendt for. Brudd på denne plikten vil rammes 
av første ledd bokstav c. Forhold som er straffbare etter første ledd bokstad c), vil etter 
omstendighetene også kunne rammes av straffebestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 
14-2 og 14-3, som er gitt anvendelse gjennom lovforslagets tredje ledd. 
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Første ledd bokstav d) omfatter situasjonen der noen unnlater å oppfylle tilsynsmyndighetens 
pålegg om å utlevere opplysninger som er nødvendige for å utøve tilsynet, samt der 
tilsynsmyndigheten nektes adgang til anlegget og tilhørende lokaler for utøvelse av tilsyn og 
kontroll, jf. lovutkastets § 22 annet og tredje ledd.  
 
Til § 26  Administrative bestemmelser 
 
Det vises til høringsnotatets punkt 5.1, 5.2 og 9. 
 
Til § 27 Forskrifter etter loven 
 
Bestemmelsen gir Kongen myndighet til å utferdige forskrifter til gjennomføring og utfylling 
av loven, samt forskrifter som er nødvendige for å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-
avtalen. Annet punktum nevner eksempler på forhold som kan forskriftsreguleres. 
Opplistingen er ikke uttømmende.  
 
Til § 28 Ikrafttredelse og endring i andre lover 
 
Det legges opp til at loven ikke trer i kraft før det er på det rene at et felles svensk-norsk 
elsertifikatmarked vil la seg realisere, se punkt 2.1 i høringsnotatet.  
 


