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Kontrollstasjon 2017- hvor er vi nå?

1.1.2018
Implementering 
av nytt regelverk

Sept 2015
Oppdrag mottatt og

sendt på høring

9. Juni 2016
NVE og EM publiserer 

rapporter oppdrag 1-3, og 5

Oktober 2016
«Post 2020» oppdrag 4  

publiseres

Koordinert hørings- og 
lovendringsprosess

Tid: Torsdag 9. juni 2016 kl 12.30 – 15.00
Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen, 
Påmelding: HER

https://docs.google.com/forms/d/1npjdXXr_vt-Zt3jdhi2eFWA8HE_fLerr8LU2fleZwyY/viewform?c=0&w=1


NVE (og STEM) skal analysere hvordan en 
situasjon kan håndteres der kun én part 
vedtar nye mål etter 2020. 

NVE (og STEM) skal foreslå hvilke mulige
forandringer, med fordeler og ulemper, som 
kan gjøres i en slik situasjon med hensyn 
til partenes forpliktelser innenfor rammen 
av det felles elsertifikatmarkedet.

Det skal også tas hensyn til en eventuell 
innføring av et tidspunkt i Sverige for når 
anlegg må være idriftsatt for å kunne 
godkjennes for tildeling av elsertifikater.  

..vi skal sikre at 
ordningen fungerer 
som et støttesystem 
også etter 2020…

..for ny og eksiterende 
produksjon



Dagens spørsmål på 5-10 minutter:

1. Hvordan kan en utvidelse tenkes å påvirke deres 
medlemmer/virksomhet/relevante aktører i Norge/Sverige?

2. Hvilke forandringer av dagens system kreves for at 
elsertifikatsystemet skal fungere som et støttesystem også 
etter 2020? 

Ellers fritt for innspill og diskusjon..
Merk: skriftlige presentasjoner og innspill vil kunne bli publisert



Norges vassdrags- og energidirektorat

Dagens ordning 

Norge 14 år sertifikater 

Felles slutt på ordningen

Felles mål i 2020
Norsk stopp i 2021
Svensk nedtrappingsmodell til 2035
Felles avslutning i 2035

Sverige

Felles mål og norsk 
stopp 

2012                      2020/2021                     2035                   2045

Svensk 
«nedtrappingsmodell»



Norges vassdrags- og energidirektorat

Eksempel 1 – Ingen land utvider 

2012                      2020/2021                     2035                   2045

Norge

Sverige

14 år sertifikater 

14 år sertifikater 

Felles slutt på ordningen

Ingen land utvider ordningen
2020 stopp innføres
Dagens system for øvrig

Felles mål og stopp 

Merk: Dette er ikke et forslag fra 
myndighetene, men eksempel 
diskutert i bransjen



Norges vassdrags- og energidirektorat

Eksempel 2 (innspill fra bransjen): 

Nytt mål i 2030 og avslutning 2035

Sverige               Utvidelse 5 år

Norge 14 år sertifikater 

Sverige setter nytt mål i 2030
Felles avslutning i 2035
15- 5 års tildeling - «nedtrappings- og stoppmodell» 

Svensk/norsk 
avslutning 2035

Nytt mål /svensk 
stopp 2030

Norsk mål og stopp 

2012                      2020/2021                     2035                   2045

Merk: Dette er ikke et forslag fra 
myndighetene, men eksempel 
diskutert i bransjen



Norges vassdrags- og energidirektorat

Eksempel 3: 
Nytt mål i 2030 og avslutning 2045

Sverige                              Utvidelse

Svensk avslutning 
2045

15 år sertifikater? 

Sverige setter nytt mål i 2030
Sverige utvider og flytter avslutning til 2045
15 år tildeling – «likt som i dag» 

Norsk stopp 2021

Norge 14 år sertifikater 

Norsk avslutning 
2035

Nytt mål /svensk 
stopp 2030

2012                      2020/2021                     2035                   2045

Merk: Dette er ikke et forslag fra 
myndighetene, men eksempel 
diskutert i bransjen
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