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KOMMENTARER TIL UTREDNINGSOPPDRAGENE FOR KONTROLLSTASJONEN 2017
NVE og Energimyndigheten ber om innspill til de utredningsoppdragene de har fått av respektive lands
energidepartement i forbindelse med kontrollstasjon 2017 innenfor elsertifikatordningen. Vi viser til
oppdragsbrevene som begge er datert den 24. september i år.
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge
representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står
for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen
jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.

Positive til ny kontrollstasjon 2017
Elsertifikatordningen har stor betydning for våre medlemmer. Den innebærer en mulighet til å øke
produksjonen av fornybar kraft, samtidig som den påvirker balanse og priser i kraftmarkedet. Ordningen
er også en viktig rammebetingelse for de av våre medlemmer som driver kraftomsetning.
Energi Norge er generelt positive til at det blir en ny kontrollstasjon i 2017 og at utredningsoppdragene nå
har kommet. Vi ser det også som svært positivt at myndighetene aktivt søker innspill og vi ønsker å bidra
til utredningene med sikte på at disse blir gode underlag for politiske beslutninger.

Konkrete innspill til utredningsoppdragene
Vi har disse konkrete innspillene til utredningsoppdragene:
1. Etter vår mening vil forlengelse av sertifikatordningen ved at det settes nye mål etter 2020 være
svært uheldig. Utredningene om utviklingen etter 2020 må derfor ikke begrenses til kun å se på
hvordan man rent teknisk og juridisk innenfor sertifikatmarkedet skal kunne håndtere en slik
situasjon. Det er viktig at det også utredes hvilke konsekvenser fortsatt subsidiering av fornybar
kraftproduksjon vil ha for et overforsynt kraftmarked som allerede er tilnærmet utslippsfritt.
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2. Det er svært positivt at man vil utrede om det bør innføres et tidspunkt for når anlegg i Sverige
må være i drift for å kunne godkjennes for tildeling av sertifikater. Det er en utbredt uro i
energinæringen for at den nåværende ordningen uten tidsfrist i Sverige vil føre til en priskollaps i
sertifikatmarkedet etter 2020. Dette må være et viktig moment i utredningen.
Samtidig er det viktig at markedet umiddelbart får forsikringer om at det ikke er aktuelt å sette en
slik dato tidligere enn dagens norske frist, 31. desember 2021, i noen av landene. Tvil om dette
vil være svært uheldig for investeringsbeslutninger frem til kontrollstasjon 2017 er avgjort.
3. Vi savner et oppdrag som oppfyller punkt IV i endringsavtalen av 2015 om å utrede hvorvidt
kvotekurven skal lovreguleres på en slik måte at justering av årlige elsertifikatkvoter ikke må
være gjenstand for lovendring. Vi var positive til NVEs forslag om å lovfeste etterspørselskurver
i TWh i kontrollstasjonen 2015 og vi ønsker at dette nå må utredes i begge land.
Ønske om samarbeid
Energi Norge organiserer de fleste aktørgrupper i sertifikatsystemet i Norge. Vi ønsker å være en ressurs
for myndighetene i arbeidet med elsertifikatordningen og å bidra til at ordninger fungerer etter hensikten.
Vi står til disposisjon dersom det ønskes ytterligere utdypninger til våre innspill eller andre bidrag til
utredningene.
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