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Arbeidet med kontrollstasjonen

NVE og EM har mottatt hvert sitt oppdrag med frist 20.12.2018

Myndighetene mottok mange gode innspill til oppdraget som vi tar med 

i det videre arbeidet

Alle innspill er tilgjengelige på nve.no og energimyndigheten.se

Godt samarbeid mellom NVE og EM



1. Stoppmekanisme i Sverige koblet til det nye målet i 2030 

Statens energimyndighet i Sverige har fått i oppdrag å analysere og foreslå 

utforming av en stoppmekanisme.  Analysen skal omfatte ulike utforminger, 

og fordeler og ulemper ved disse. 

NVE skal analysere konsekvensene for elsertifikatmarkedets funksjon og for 

ulike markedsaktører av ulike utforminger av en stoppregel i Sverige. 

Oppdragene



2. Tildeling av elsertifikater når spotprisen for elektrisitet er null eller lavere 

NVE skal overvåke om det skjer (eller har skjedd) tildeling av elsertifikater

ved nullpriser eller negative priser på elektrisitet, og i så tilfelle beskrive 

konsekvensene av dette. 

Oppdragene



Energimyndighetens uppdrag

1. Föreslå utformning av en stoppmekanism som bidrar till 

måluppfyllelse och förutsägbarhet till marknadsaktörerna. 

Beskriva förslagets konsekvenser för elcertifikatmarknadens 

funktion och för olika marknadsaktörer. 

2. Bevaka tilldelning av elcertifikat vid nollpriser på el.



Energimyndighetens uppdrag

3.  Utreda krav på viss tid före godkännande för ombyggnad.

4.  Ökad transparens i elcertifikatsystemet (redovisas i juni).



Viktiga kriterier

• MÅLUPPFYLLELSE

Minst 46,4 TWh förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet.

• FÖRUTSÄGBARHET

Lätt att bedöma om en anläggning kommer att tilldelas elcertifikat.



Viktiga kriterier

• UTBYGGNADSTAKT

Kan hantera snabb utbyggnad.

• OBEROENDE AV NORGE

Kan ge avsedd effekt oberoende av om ändringar införs i Norge.

• ENKELT OCH PRINCIPBASERAT

Följer av enkla och klara principer och oberoende av beslut från 

myndigheten.



Alternativa stoppregler

• Datumstopp

• Volymbaserat stopp

• Volymbaserat stopp med förhandsanmälan 

• Datumstopp efter viss volym

• Datumstopp med avtrappningskvot



Datumstopp

15 år

Tilldelnings-
period

DrifttagningDatum



Volymstopp

15 år

Drifttagning46,4 TWh

Tilldelnings-
period



Volymstopp med föranmälan

15 år

Drifttagning46,4 TWh

Tilldelnings-
period

Godkännande
endast med 
föranmälan

Datum



Datumstopp efter viss volym

15 år

DrifttagningX TWh

Tilldelnings-
period

1-2 år



Avtrappningskvot efter viss volym

15 år

DrifttagningX TWh

= 46,4 TWh

Tilldelnings-
period

1-3 år



Tack för uppmärksamheten!
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fredrik.forsberg@energimyndigheten.se
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