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Om CO2focus AS

• Etablert 2007, lokalisert i Oslo og Göteborg, 8 ansatte

• Selskapet eies av de ansatte 

• Leverer tjenester innen klimaledelse til privat og offentlig sektor i Norge, Sverige og Danmark

 Klimaregnskap (GHG protokollen)

 Livsløpsvurderinger/analyser

 Handlingsplaner

 Miljøfyrtårn-konsulenter (CO2focus er selv MF-sertifisert f.o.m. nov.-10)

 Klimakompensasjon 

 CSR rapportering (Carbon Disclosure Project, GRI)

• 140 kunder – hoveddelen privat sektor, men økende andel offentlig sektor

• Omsetning av klimakvoter til det frivillige markedet -> 39 000 tonn CO2 i 2010

• Prosjektutvikling innenfor CDM (Clean Development Mechanism)



Grønne sertifikater (Elsertifikater) –
definisjoner

• ”Pliktige grønne sertifikater (også kalt pliktige elsertifikater) er en finansieringsordning

for subsidiert utbygging av fornybare energiformer. Ordningen er markedsbasert ved at 

den benytter markedsmekanismer for å nå målsetninger om mengde ny fornybar kraft. 

I prinsippet fungerer sertifikatene som en subsidie for dem som får sertifikatene, og 

som en avgift for dem som må kjøpe sertifikater.” (kilde: Wikipedia)

• Et grønt sertifikat (elsertifikat) er et omsettelig sporbart verdipapir som dokumenterer at 

det er produsert 1 MWh med ny fornybar energi. Omsettes i et formelt marked med 

transparente priser. Varighet på ordningen er foreslått til 15 år og verdipapiret kan 

spares, dvs et elsertifikat har en varighet på inntil 15 år.

• Utstedes etterskuddsvis av myndighetene når dokumentasjon foreligger

(kilder: NVE, Statnett, Høringsnotat om lov om elsertifikat)



Grønne sertifikater – endelig 8.12.2010!

Norge og Sverige har inngått en avtale om å innføre et felles marked f.o.m. 1. januar 2012.

(Kilde: Olje- og energienergidepartementet)

Terje Riis-Johansen og Maud Olofsson, foto: Sandra Baqirjazid.

Totalt kommer det nye 

sertifikatsystemet til å gi 26,4 TWh 

fra 2012 til 2020, fordelt på 13,2 

TWh i hvert land (dette er avhengig 

av bl.a. investeringslyst og 

konsesjonsvilkår i de to landene). 

Det er en produksjon som tilsvarer 

om lag åtte gasskraftverk.

Notat om ny lov sendt ut på høring 

8.12.10.



Grønne sertifikater – hvordan fungerer markedsmekanismen?
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Utsteder og registerfunksjon

Kraftleverandørene kjøper (forpliktet)

viderefører regningen til forbrukeren 

som får dette på sin strømregning.

Marginal ny fornybar el-produksjon blir lønnsom!

Kraftprodusent selger 

elsertifikater i marked
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Utsteder elsertifikat til 

kraftprodusent etterskuddsvis
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Investering i ny
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Godkjennelse og konsesjon

tildeles av NVE

1.april hvert år – annullering av 

Elsertifikater tilsvarende %-forbruk 

angitt i lov

Søker om konsesjon og godkjennelse

http://www.nve.no/


Hva er ambisjoner og hvor stor er 
etterspørselen etter elsertifikater?

• Markedet er ”kunstig” designet der 

etterspørselsiden er utformet etter 

de ambisjoner som myndighetene 

har for bygging av ny 

produksjonskapasitet.

• Prisen på et elsertifikat har ligget på 

rundt 250 NOK/MWh (25 øre/KWh) i 

det svenske elcert-markedet de siste 

årene.

• Tilbudssiden og dermed 

prisfastsettelsen vil være avhengig 

av investeringslysten til 

kraftprodusentene.

(Kilde: Høringsnotat om ny lov sendt ut på høring 8.12.10 v/ Olje- og energienergidepartementet)



Utslippsfaktor for elektrisitet (gCO2/KWh)
Hvor grønn er norsk el?

Hvorfor trenger vi en utslippsfaktor for elektrisitet?

• Utarbeide klimaregnskap (iht. GHG-protokollen)

• Måle effekten av ulike tiltak, ENØK

• Benchmarking, CSR-rapportering (f.eks. CDP, GRI)

• Utarbeide klimaspor for produkter

• Vurdere livsløpsutslipp knyttet til f.eks bygninger



Hvor grønn er norsk kraft?
det nordiske kraftmarkedet  - Nord Pool 

Verdens største deregulerte kraftmarked med fire land som er integrert til ett 
kraftmarked med stadig større integrasjon mot resten av Europa
Omsetning 2009 - 288 TWh (72% av markedet)



Hva er alternativene og ulike metoder

Kilde: Bellona, 2010 (en sammenstilling av ulike faktorer utført ifbm seminar i desember 2010)



Utslippsfaktor for elektrisitet (gCO2/KWh)

Ulike metoder gCO2/KWh

Miksfaktor metode – Beregningen tar utgangspunkt i den fysiske produksjonsmiksen i et 

definert elkraftsystem og beregner en gjennomsnittlig utslippsfaktor; eksempler:

Norsk miks – nasjonal grid 0-5

Nordisk miks – regional grid 100

Europeisk miks – regional grid 400

LCA-metodikk – 50

Miksfaktor korrigert for import og eksport av opprinnelsesgarantier 0-200

Marginalkraft ~600

Prognosebasert faktor 260

Det eksisterer imidlertid ulike metoder for beregning av en slik faktor. Valg av metode som benyttes, 

samt hvilke systemgrenser som settes for analysen har vesentlig betydning for størrelsen på faktoren, 

og dertil størrelse på klimaregnskapet. Det er hovedsakelig fire-fem ulike metoder som benyttes for å 

beregne en slik faktor og generelt kan man si at ulike metoder fyller ulike behov.

CO2focus benytter seg av faktoren for Nordisk miks, eller etter kundens ønske. NB! Viktig at valget 

begrunnes.


