Denna kommunikationsplan antogs av
kommittén för den svensk-norska
elcertifikatsmarknaden den 11 december 2012

Kommunikationsplan: en svensk-norsk
elcertifikatsmarknad

Bakgrund

Sverige och Norge har från den 1:a januari 2012 en gemensam
elcertifikatsmarknad. Målet med den gemensamma marknaden är att öka den
förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. Båda länderna
ska finansiera 13,2 TWh genom att kraftleverantörer och vissa elkunder köper
elcertifikat.
I Sverige finns ett elcertifikatsystemet sedan 1 maj 2003. I Norge upprättades
elcertifikatsystemet den 1:a januari 2012.
Energimyndigheten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Svenska
Kraftnät (SvK) och Statnett är de aktörer som ansvarar för att implementera den
gemensamma marknaden. Därtill finns ett råd med representanter på
departementsnivå med två personer från vartdera av länderna. Rådet tar fram en
kommunikationsstrategi som den här kommunikationsplanen förhåller sig till.
Mål med kommunikationen i Sverige och Norge

Det övergripande målet med kommunikationsinsatserna är att:
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Bidra till en stabil elcertifikatsmarknad, där marknadens aktörer känner
förtroende för Energimyndigheten, NVE, SvK och Statnett, samt känner till den
gemensamma marknadens förutsättningar.

Detta ska ske genom att:
-

marknadsrelevant information ska förmedlas på ett sådant sätt att alla
marknadsaktörer ska få tillgång till den samtidigt

-

det ska finnas övergripande och lättillgänglig information till samtliga
målgrupper om vad elcertifikatsystemet är och hur den gemensamma
marknaden fungerar.

Publicering

Informationen till marknaden ska stämmas av mellan Energimyndigheten och
NVE och samtliga marknadsaktörer ska få samma information samtidigt.
Informationen räknas som tillgänglig för alla när den publiceras på minst en av
följande webbplatser:
NVE, Energimyndigheten, SvK, Statnett, Olje- och energidepartementet,
Näringsdepartementet.
Webbplatserna för NVE och Energimyndigheten (www.nve.no samt
www.energimyndigheten.se) är de primära informationskanalerna.

Målgrupper

Marknadsrelevant information riktar sig primärt till de aktörer som är direkt
berörda av elcertifikatsystemet: elproducenter, elleverantörer, nätbolag, elintensiv
industri samt vissa elanvändare.
Allmän information om elcertifikatsystemet riktar sig till andra intressenter,
investerare, beslutsfattare och allmänheten i Sverige och Norge.
Målgrupper utanför Sverige och Norge

Kommunikationen riktar sig även till målgrupper utanför Sverige och Norge som
kan vara intresserade av elcertifikatsystemet.
•

utländska beslutsfattare (EU samt relaterade organisationer)

•

media

•

organisationer (NGO:s, miljöorganisationer, lobbyister)

•

övriga informationssökare (akademi, branschorganisationer)

Arbetsprocess för informationens innehåll

Kommunikationsinsatser om den gemensamma elcertifikatsmarknaden kräver en
löpande avstämning mellan de berörda aktörerna. Budskap, presentationer,
informationsmaterial (tryckt och webb) och tidpunkt for publicering avstäms
mellan NVE och Energimyndigheten. Vid behov stäms detta även av med
Statnett, SvK samt departementen.

Informationsnivåer

Till vilken grad informationen ska stämmas av mellan organisationerna beror på
vilken av följande nivåer som informationen hör till:
Nivå 1: Gemensam marknadsrelevant information
Både NVE och Energimyndigheten ska godkänna publicering av gemensam
marknadspåverkande information före det publiceras. Gemensam
marknadspåverkande information innebär punkterna 1-3 under rubriken
Gemensamma kommunikationsinsatser.
Den gemensamma marknadspåverkande informationen ska publiceras samtidigt i
båda länderna.
Nivå 2: Annan marknadsrelevant information
NVE och Energimyndigheten ska informera varandra före informationen
publiceras men ett godkännande av publiceringen från den andra parten är inte
nödvändig.
Nivå 3: Information för kännedom, exempelvis annonser, nyhetsbrev.
De två länderna kan fritt utforma information på denna nivå. Men det är naturligt
att informera varandra om informationsinsatserna.
Riktlinjerna i denna kommunikationsplan gäller även Statnett och SvK.
Energimyndigheten och NVE följer upp respektive registratorer.

Gemensamma kommunikationsinsatser
1. Publikation: Marknadsrapport

NVE och Energimyndigheten kommer från och med 2013 att göra en gemensam s
marknadsrapport till Rådet minimum en gång per år. Rapporten publiceras på
NVE:s och Energimyndighetens webbplatser.

2. Faktablad på engelska: Den gemensamma marknaden

Faktablad på engelsk ska ges ut och uppdaterers gemensamt av
Energimyndigheten och NVE. Det ska innehålla översiktlig information om den
gemensamma elcertifikatsmarknaden, syfte, skillnader mellan länderna samt

hänvisningar till var det går att hitta mer information. Innehåll tas fram
gemensamt och faktabladet ska ha en layout där båda organisationernas logotyper
får plats.

3. Gemensamma pressmeddelanden och webbnyheter:

1. april eller första arbetsdag efter: Antal annullerade elcertifikat i Sverige och
preliminära tal för Norge, samt totalen för båda länderna.
1. maj eller första arbetsdag efter: Årsrapport med detaljerade uppgifter om
annulleringen och slutgiltigt antal annulleringar i Norge, samt kvotpliktsavgift.
Varje kvartal: Information om kvotpliktig elanvändning (när norsk data är
tillräcklig kvalitetssäkrad).
När relevant (utan onödigt dröjsmål): Tidpunkt för kontrollstation.
När relevant: Beställning av rapporter och analyser från rådet.
När relevant: Publicering av analyser och rapporter knytet till
elcertifikatsmarknaden som innehåller marknadsrelevant information.
4. Namn på elcertifikatpliktiga

Namn på samtliga elcertifikatpliktiga i respektive länder ska offentliggöras på
Energimyndighetens och NVE:s webbplatser och uppdateras minst en gång per år.
5. Godkända anläggningar

Sverige: Anläggningslista uppdateras en gång i kvartalet. Webbnyhet för att visa
att den finns.
Norge: Lista över behandlade anläggningar publiceras fortlöpande på
webbplatserna. Följande information publiceras på webbplatserna: Status
(godkänt/icke godkänt), typ av anläggning, omfång (hela/delar av produktion),
kraftverksnamn, företagsnamn, telefonnummer, fylke, installerad effekt,
produktion och beslutsdatum. Vid export av listan till Excel erhålls även
organisationsnummer, kommun och tilldelningsperiod.
6. Antal utfärdade elcertifikat

Publiceras löpande av SvK och Statnett
7. Tillståndsgivning och sökande om tillståndsgivning

NVE och Energimyndigheten ska eftersträva att offentliggöra information om
tillståndsgivna anläggningar och sökande om tillståndsgivning för kraftverk.
Informationen ska vara tillgänglig för alla marknadsaktörer samtidigt tillexempel
genom publicering på offentligt tillgängliga webbplatser.

8. Nyhetsbrev

Svenska nyhetsbrev skickas vid behov, minst en gång i kvartalet. Nyheterna ska
vara aktuella när brevet skickas. Tillgänglig på www.energimyndigheten.se
I Norge publiceras nyheter på www.nve.no ved behov. Det är möjligt att
prenumerera på nyheter via e-post.
10. Månatlig marknadsrapport

NVE och Energimyndigheten utarbetar en månatlig marknadsrapport för internt
bruk som delas med varandra. Marknadsrapporten värderas Markedsrapporten
publiceras externt när kvaliteten kan anses vara tillräckligt god.
11. Föredrag och presentationer

Energimyndigheten och NVE uppdaterar fortlöpande en lista där det framgår vem
som kommer att tala på vilka seminarier/konferenser.
12. Webben

NVE och Energimyndigheten ska aktivt och löpande arbeta för att utveckla sina
respektive sidor om den gemensamma marknaden inklusive de engelska
webbplatserna.
14. QnA

Tillsammans ska NVE och Energimyndigheten ta fram ”Questions and Answers”
om elcertifikatsystemet och den gemensamma marknaden. Det ska vara ett
levande dokument som uppdateras löpande med relevant information.

Underhåll av kommunikationsplanen

Kommunikationsplanen underhålls av NVE och Energimyndigheten gemensamt.
Planen ska gås igenom och eventuellt uppdateras minst en gång per år.

