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Oppdrag i forbindelse med kontrollstasjonen under elsertifikatordningen 

 

Olje- og energidepartementet (OED) viser til tildelingsbrev for 2013 der det fremgår at 

NVE skal utarbeide grunnlag for kontrollstasjonen under elsertifikatordningen. I dette 

brevet utdyper departementet oppdraget. 

I henhold til artikkel 8 i avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for 

elsertifikater av 29. juni 2011, skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen 

av 2015.  Rådet som er opprettet i henhold til artikkel 11 i traktaten, fastsetter tidspunkt 

for kontrollstasjonen.  

 

1. Teknisk justering av kvotekurven 

De årlige elsertifikatkvotene er fastsatt i elsertifikatloven § 17. Elsertifikatkvoten er et 

forholdstall som legges til grunn for å beregne hvor mange elsertifikater som må 

annulleres. Kvotene definerer dermed etterspørselen etter elsertifikater. Ved 

fastsettelse av kvotene var det nødvendig å anslå utviklingen i det beregningsrelevante 

forbruket. Det var også nødvendig å anslå hvor mye produksjon som ville komme inn 

under overgangsordningen.  

I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 

29. juni 2011, har Norge og Sverige et samlet mål om å etablere ny elproduksjon basert 

på fornybare energikilder tilsvarende 26,4 TWh i 2020. I henhold til avtalens artikkel 2 

punkt 2 skal Norge tilstrebe å annullere elsertifikater tilsvarende 13,2 TWh for år 2020. 

Elsertifikatberettigede produsenter får elsertifikater i 15 år. Norge må dermed tilstrebe 

å annullere elsertifikater tilsvarende 198 TWh i løpet av elsertifikatperioden fra 2012 til 

2035.  
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I tillegg må Norge annullere elsertifikater for elsertifikattildelinger som kommer inn 

under overgangsordningen, jf artikkel 4 punkt 6. Overgangsordningen gjelder all 

fornybar kraftproduksjon med byggestart etter 7.9.2009 og idriftsettelse før 1.1.2012. 

For vannkraftverk på inntil 1 MW gjelder overgangsordningen for alle anlegg med 

byggestart etter 1.1.2004 og idriftsettelse før 1.1.2012, jf lov om elsertifikater § 8. 

Departementet legger til grunn at anslaget på elsertifikatberettiget produksjon under 

overgangsordningen må justeres når NVE har fått full oversikt over hvor mange anlegg 

som blir godkjent.  

I henhold til avtalens artikkel 6 punkt 3 har landene rett og plikt til å gjøre nødvendige 

justeringer i kvotene fram mot 2035 for å oppfylle avtalen. NVE skal analysere og 

foreslå eventuelle justeringer av de årlige elsertifikatkvotene som må gjøres for å 

oppfylle mål og forpliktelser i traktaten. En slik analyse innebærer blant annet: 

 En vurdering av beregningsrelevant elforbruk frem til 2035 

 En vurdering av produksjonen under overgangsordningen. 

 

Det vises også til punkt to i dette oppdraget. NVE må ta høyde for en senere justering i 

beregningsrelevant forbruk. 

 

2. Beregningsrelevant mengde elektrisk energi 

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 571 bedt Regjeringen ”evaluere det 

beregningsrelevante forbruket for elsertifikatordningen”. Det beregningsrelevante 

forbruket vil evalueres i forbindelse med kontrollstasjonen. 

NVE skal bistå departementet i arbeidet med å evaluere beregningsrelevant forbruk.  

 

3. Perspektiver for tilgang av prosjekter under elsertifikatordningen  

Det er utbyggernes oppgave å realisere prosjekter. NVE skal vurdere om det er 

tilstrekkelig tilgang på realiserbare prosjekter i Norge og Sverige slik at det ligger til 

rette for at målet kan bli nådd.   

NVE skal vurdere risikoen for at utbyggingstakten for fornybar elproduksjon ikke 

utvikler seg på en gunstig måte i forhold til å nå målene for 2020. 

 

4. Utformingen av kvotekurven 

I gjeldende lovverk er kvoteplikten fastsatt som en andel av forbruk for det enkelte år 

fra 2012 til 2035. 

NVE skal vurdere fordeler og ulemper ved å fastsette kvoteplikten som en andel av 

forbruk versus å fastsette kvoteplikten i TWh.  
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5. Avgift for manglende annullering av elsertifikater 

Formålet med avgiften for manglende annullering av elsertifikater er at de kvotepliktige 

aktørene i størst mulig grad skal oppfylle sin kvoteplikt ved kjøp av elsertifikater. I 

gjeldende regler settes avgiftens størrelse som en funksjon av gjennomsnittlig 

elsertifikatpris i perioden fra 1. april i foregående kalenderår til 31. mars i gjeldende 

kalenderår. 

 

NVE skal vurdere gjeldende avgiftsstruktur opp mot alternative avgiftsstrukturer. I 

vurderingen skal avgiftens formål og påvirkning på markedet vektlegges. NVE skal 

legge til grunn at avgiftens størrelse skal være lik for både Norge og Sverige. 

 

 

Tidsfrister 

NVEs grunnlag for kontrollstasjonen under elsertifikatordningen skal overleveres 

departementet senest 15. februar 2014. NVE skal ha kontakt med departementet om 

arbeidet underveis. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sigurd Tveitereid (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

 Toril J. Svaan  

 avdelingsdirektør 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger dermed ikke signatur. 
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