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Høringssvar fra Distriktsenergi til forslag til endring i forskrift om elsertifikater 

Distriktsenergi representerer 66 lokale energiverk i Norge og er generelt positive til 

endringsforslagene i høringen fra NVE. 

Bakgrunn 

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. 

Elsertifikatordningen fungerer som en støtteordning til ny produksjon av fornybar kraft. Rammene 

for elsertifikatmarkedet er regulert i en bilateral avtale mellom Norge og Sverige. I Norge er 

ordningen regulert i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater og forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 

om elsertifikater. 

Departementet foreslår nå følgende endringer i forskrift om elsertifikater:  

Fastsettelse av frist for å søke om elsertifikater i § 6.  

Forslag til endring i forskrift: Produksjonsanlegg som settes i drift etter 31. desember 2021, 

kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater. Anlegg som settes i drift innen denne fristen kan søke om 

elsertifikater. Departementet foreslår å innføre en frist for å søke om elsertifikater og at denne settes 

til 1. april 2022. Bestemmelsen foreslås inntatt i elsertifikatforskriften § 6 tredje ledd, som et nytt 

annet punktum. 

OED mener at ved innføringen av en søknadsfrist vil markedsaktørene kunne lage sikrere estimater 

for forventet produksjon av elsertifikater på norsk side. Det vil gi et bedre fungerende 

elsertifikatmarked.  

NVE har vurdert at tre måneder er tilstrekkelig til å forberede og sende inn en søknad om 

godkjenning av anlegg. Før utløpet av tidsfristen må kraftverkseier ha sendt inn idriftsettelsesskjema 

vedlagt nødvendig dokumentasjon og eventuelle simuleringer av økt produksjon til NVE. NVE 

forventer at det vil komme få søknader i 2022.  

OED mener også at en søknadsfrist vil kunne redusere de administrative kostnadene i noen grad. Når 

alle søknader om rett til elsertifikater er ferdigbehandlet vil NVE kunne redusere ressursbruken 

tilknyttet saksbehandling i elsertifikatordningen. Det samme vil gjelde for elsertifikatregisteret når 

ingen nye anlegg skal registreres.  

Distriktsenergi er enige i vurderingene som departementet har gjort og støtter forslaget. 
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Ny § 19 a om årlige elsertifikatkvoter.  

Forslaget omfatter mindre justeringer i kvotene sammenlignet med det som tidligere har vært på 

høring.  

OED mener endringen medfører kortere og mindre omfattende saksbehandling. De 

elsertifikatpliktige og markedsaktørene får mer forutsigbarhet og transparens. Med de foreslåtte 

justeringene av kvotene møter Norge sine forpliktelser etter avtalen med Sverige. Justeringene er 

små og har beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser for aktørene. 

Distriktsenergi støtter forslaget til ny paragraf 19a om årlige elsertifikatkvoter. 

 

Endring i paragraf 12  

Distriktsenergi støtter også forslaget om en mindre språklig endring i § 12 om perioden for tildeling 

av elsertifikater, dette for å presisere at denne blir kortere enn femten år for anlegg som blir satt i 

drift i løpet av 2021.  

 

 
Vennlig hilsen 

Distriktsenergi 

 
 
Knut Lockert 
daglig leder 
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