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Dette er årsrapporten for 2013 fra Energimyndigheten og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vi ønsker med denne rapporten å gi et bilde 
av de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for elsertifikatmarkedet for året som har gått. 

I tillegg til informasjon om fremdriften mot det felles målet, inneholder denne rapporten et sammen-
drag av den godkjente produksjonen i det svenske elsertifikatsystemet frem til slutten av 2011 og 
godkjente anlegg i den norske overgangsordningen.
 
Siden 1. januar 2012 har Norge og Sverige hatt et felles marked for elsertifikater. Det er basert på 
det svenske elsertifikatmarkedet som har eksistert siden 2003. 

Sammen med Sverige har Norge som mål å bygge ut ny kraftproduksjon basert på fornybare energi-
kilder tilsvarende 26,4 TWh innen utgangen av 2020. De to landene skal finansiere halvparten  
hver, men det er opp til markedet å bestemme hvor og når den nye produksjonen vil finne sted. 

Ønsker du mer informasjon om elsertifikatsystemet og elsertifikatmarkedet, se de respektive  
myndighetenes internettsider. 

Prosjektledere for årsrapporten har vært Johan Lundberg fra Energimyndigheten og Anton  
Jayanand Eliston fra NVE.  

Forord

Erik Brandsma, Per Sanderud
Generaldirektør Vassdrags- og energidirektør 
Energimyndigheten Norges vassdrags- og energidirektorat
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Tabellene nedenfor oppsummerer de relevante tallene for elsertifikatmarkedet i 2013. Analyse og ut-
dypning av innholdet i tabellen presenteres løpende i publikasjonen.

Nøkkeltall for 2013

1)  En vekslingskurs på 100 SEK = 92,25 NOK er benyttet for å beregne prisen i norske kroner

2) Basert på gjennomsnitt av daglige sluttkurser på spotpriskontrakter hos de tre største meglerne i elsertifikatmarkedet i 2012 og 2013

Nøkkeltall	 Norge	 Sverige

Utstedte elsertifikater [millioner elsertifikater] 0,9 15,4

Utstedte elsertifikater til anlegg som inngår i det felles 

elsertifikatmålet [millioner elsertifikater] 0,4 4,1

Utstedte elsertifikater til anlegg som ikke inngår i det felles 

elsertifikatmålet [millioner elsertifikater] 0,5 11,3

Normalårsproduksjon for anlegg som er inkludert i 

det felles elsertifikatmålet [TWh] 0,9 5,3

Annullerte elsertifikater [millioner elsertifikater] 3,9 12,3

Annulleringsprosent 99,95 99,97

Nøkkeltall a

Nøkkeltall	 Norge		og	Sverige

Beholdning 2013 [millioner elsertifikater] (endring siden 2012) 12,0 (+ 0,2)

Volumveid gjennomsnittspris på transaksjoner i elsertifikatregistrene 

NECS og Cesar [NOK/elsertifikat] (endring siden 2012)1 185 (+4)

Gjennomsnittlig spotpris [NOK/elsertifikat] (endring siden 2012)2  178 (+34)  

Nøkkeltall b
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Elsertifikater er en økonomisk støtte til produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder i Norge 
og Sverige. Elsertifikatsystemet er markedsbasert og skal øke kraftproduksjonen fra fornybare energi- 
kilder på en kostnadseffektiv måte.

Slik fungerer
elsertifikatmarkedet
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1) Kraftprodusentene 
mottar ett el-sertifikat for 
hver megawattime (MWh) 
de produserer, maksimalt 
over 15 år.

 2) Elsertifikatene selges  
i et marked der tilbud og 
etterspørsel bestemmer 
prisen. 

3) På denne måten får 
produsenten en ekstra 
inntekt i tillegg til kraft 
prisen. Etterspørselen et-
ter elsertifikater oppstår 
ved at kraftleverandører 
og enkelte strømkunder 
er pålagt ved lov å kjøpe 
elsertifikater tilsvarende 
en viss andel (kvote)  
av beregningsrelevant 
elektrisitetsforbruk. 

4) Strømkunden betaler 
for utbyggingen av den 
fornybare kraftproduksjo-
nen fordi elsertifikatkost-
nadene inngår i strøm- 
regningen. 

5) Hvert år må den  
elsertifikatpliktige annul-
lere elsertifikater for  
å oppfylle sin elsertifikat-
plikt.

Slik fungerer elsertifikatmarkedet:
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Et	fEllES	markEd

Siden 1. januar 2012 har Sverige og Norge hatt 
et felles marked for elsertifikater. Det felles 
markedet er basert på det svenske elsertifikat-
markedet som har eksistert siden 2003. Målet 
er å øke fornybar kraftproduksjon med til 
sammen 26,4 TWh i begge land fra 2012 til ut-
gangen av 2020, og på denne måten bidra til 
landenes mål i henhold til EUs fornybardirek-
tiv.3 Det felles elsertifikatmarkedet er et eksem-
pel på en såkalt samarbeidsmekanisme under 
EUs fornybardirektiv.
 
Norge og Sverige godskrives for en lik andel av 
den økte fornybare kraftproduksjon i forhold til 
2012-nivået ved avregningen mot landenes mål 
i 2020. Sverige og Norge skal i tillegg finansiere 
fornybar kraftproduksjon i anlegg, som ble satt 
i drift før 1. januar 2012 og som er berettiget til 
elsertifikater. Disse anleggene er ikke inkludert i 
det felles målet. Sverige har i perioden 2003 og 
frem til 2012, det vil si før Norge og Sverige fikk 
et felles marked, økt sin fornybare kraftproduk-
sjon med 13,3 TWh. 

3)  Norge antok i december 2011 EU:s direktiv om förnybar energi

fakta	1:	fornybardirektivet	

EUs fornybardirektiv fastsetter bindende nasjonale mål for andelen fornybar energi. Det er satt 
nasjonale bindende mål for å sikre at EU i 2020 skal ha en andel fornybar energi som er 20 pro-
sent av totalt energibruk. For å oppnå det overordnede målet til lavest mulig kostnad ble det i di-
rektivet åpnet for å samarbeide om tiltak gjennom såkalte samarbeidsmekanismer. Følgende fire 
mekanismer defineres i direktivet: (1) Fornybar energi utover det som trengs til å oppnå eget mål 
kan selges (overføres statistisk) fra ett medlemsland til et annet.  (2) Felles energiprosjekter 
innenfor elektrisitet, varme og kjøling kan utvikles (3) For elektrisitet kan det også samarbeides 
om prosjekter i tredjeland (4) to eller flere medlemsland kan koordinere støttesystemer eller eta-
blere felles støttesystemer. Den norsk-svenske elsertifikatordningen er et eksempel på et felles 
støttesystem, og er det første eksempelet innenfor EU på hvordan samarbeidsmekanismer kan 
utnyttes for å oppnå de nasjonale målene i 2020.

Norge har knyttet seg til det svenske markedet, 
og det innebærer at markedet får et større volum 
og flere aktører enn et nasjonalt marked ville 
fått. Målet om økt fornybar elproduksjon kan 
dermed oppnås på en mer kostnadseffektiv måte 
ved at investeringene vil komme der forholdene 
ligger best til rette.

kraftproduSENtEr

En kraftprodusent søker om å få anlegget sitt 
godkjent for utstedelse av elsertifikater hos 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
eller Energimyndigheten. Søknader om god-
kjenning sendes til NVE for kraftverk i Norge, 
mens for kraftverk i Sverige sendes søknaden til 
Energimyndigheten. Et kraftverk kan først god-
kjennes for tildeling av elsertifikater når søkna-
den er komplett og kraftverket satt i drift. Den 
norske eller svenske staten utsteder elsertifikater 
til kraftprodusenten for hver megawattime (MWh)  
de produserer. Elsertifikatene kan deretter selges 
og produsenten vil motta en ekstrainntekt i til-
legg til strømprisen.
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fakta	2:	forpliktelse	i	henhold	til		
avtale

I henhold til avtalen om et felles marked 
for elsertifikater mellom Norge og Sverige, 
skal de to landene frem til 2035 tilstrebe 
å annullere 198 millioner elsertifikater hver 
(tilsvarer 198 TWh). Grunnen til at det skal 
annulleres 198 TWh er at hvert land skal fi-
nansiere 13,2 TWh fornybar kraftproduks-
jon i 15 år (noe som gir 15 år x 13,2 TWh = 
198 TWh).

Norge og Sverige er blitt enige om like 
ambisiøse forpliktelser, med utgangspunkt 
i tidspunktet det felles markedet ble 
etablert. I forbindelse med at den svenske 
riksdagen i 2010 besluttet å etablere en ny 
svensk kvotekurve som skal gi en økning 
på 25 TWh mellom 2002 og 2020, fikk man 
en kvotekurve som var utformet for å gi 
en økning på 13,2 TWh fra 2012. 
Da landene var blitt enige om å ha samme 
ambisjon, ble målet for det felles markedet 
26,4 TWh innen utgangen av 2020.

fakta	3:	Energikilder

Elektrisitet produsert fra følgende energi-
kilder er elsertifikatberettiget:
• Biobrensel  (og torv i kraftvarmeverk 
 i Sverige)
• Geotermisk energi 
• Solenergi 
• Vannkraft 
• Vindkraft 
• Bølgekraft

 
 

fakta	4:	tildelingsperioder	for	
godkjente	anlegg	

• Anlegg som har blitt satt i drift i Sverige 
fra 1. mai 2003 tildeles elsertifikater i 15 år. 

• I Norge er utstedelsesperioden 15 år fra 
datoen for godkjenning, med fradrag av  
tiden anlegget eventuelt har vært i drift 
før 1. januar 2012. 

• Produksjonsøkninger i eksisterende  
anlegg i Norge og Sverige er elsertifikat- 
berettiget for økningen i fornybar kraft- 
produksjon, maksimalt i 15 år. 

• En omfattende ombygging av eksiste- 
rende anlegg i Sverige blir behandlet  
som et nytt anlegg med utstedelse  
i høyst 15 år. 

Den 15. hver måned utstedes elsertifikater  
basert på forrige måneds innrapporterte kraft-
produksjon, som rapporteres inn av netteiere  
eller kraftprodusenter med ansvar for innrap-
portering av måleverdier. Utstedelsen skjer til 
produsentens elsertifikatkonto i det norske eller 
svenske elsertifikatregisteret: NECS eller Cesar.4 

Nye anlegg og produksjonsøkninger i eksisteren-
de anlegg har rett til å motta elsertifikater i 15 
år, men ikke lenger enn til slutten av 2035 når 
elserti fikatsystemet utløper. Den totale utstedel-
sen av elsertifikater bestemmes av kraftproduk-
sjonen i de godkjente anleggene. I kraftvarme-
anlegg påvirkes utstedelsen også av andelen 
fornybart brensel. Eksterne faktorer, for eksem-
pel temperatur, nedbør, vind og kraftpris, 

4) Statnett er registeransvarlig for NECS, Svenska Kraftnät (SvK) er tilsva-

rende for Cesar.

5) I Sverige iht. forordning (2011:1480) om elsertifikater. I Norge iht. FOR 

2011-12-16 nr. 1398: Forskrift om elsertifikater. Eieren av et biobrenselan-

legg må selv rapportere hvor stor andel av den produserte elektrisiteten 

som kommer fra elsertifikatberettiget brensel hver måned for foregående 

måned.
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påvirker også kraftproduksjonen og dermed ut-
stedelsen av elsertifikater.

ElSErtifikatplikt	og	ElSErtifikat-

pliktigE	aktørEr

Elsertifikatpliktige aktører er primært kraftle-
verandører, men også enkelte strømkunder (se 
faktarute under). Disse må hvert år kjøpe el- 
sertifikater tilsvarende en viss andel av sin 
strømleveranse eller -forbruk, den såkalte elser-
tifikatplikten. Kvotekurven oppgir hvor stor del 
av det beregningsrelevante elektrisitetsforbruket 
de elsertifikatpliktige aktørene hvert år må an-
skaffe elsertifikater for. 

Kvotene, som er definert i lov om elsertifikater, 
øker gradvis frem til 2020 (se tabell 1 i tabell- 
delen og figur 1), noe som fører til en økt etter-
spørsel etter elsertifikater. Kvotene er spesifikke 
for hvert land. Norges kvoter strekker seg fra 
2012 til 2035. Sveriges kvotekurve gjelder fra 
2003 til 2035. Kvotekurvene er utformet for  
å stimulere til utbygging av fornybar kraftpro-

duksjon i henhold til landenes fastsatte mål. De 
respektive landenes kvotekurve er beregnet og 
fastsatt basert på forutsetninger om fremtidig 
beregningsrelevant elektrisitetsforbruk. Dersom 
det faktiske beregningsrelevante elektrisitetsfor-
bruket avviker fra det forventede, kan det inne-
bære at kvotekurvene må justeres for at annulle-
ring kan skje i henhold til avtalen mellom landene. 
Den første justeringen foretas i forbindelse med 
kontrollstasjonen i 2015. En slik justering av 
kvotene innebærer ikke en endring av målet om 
26,4 TWh økt fornybar kraftproduksjon.

For år 2013 måtte norske elsertifikatpliktige ak-
tører kjøpe elsertifikater tilsvarende 4,9 prosent 
av sitt beregningsrelevante elektrisitets forbruk. 
I Sverige var kvoten på 13,5 prosent. At kvotene 
er ulike, skyldes hovedsakelig at de er fastsatt 
for også å finansiere anleggene i overgangsord-
ningen. Forskjeller i kvotene skyldes også at det 
beregningsrelevante elektrisitetsforbruket er 
høyere i Sverige enn i Norge.

fakta	5:	Elsertfikatpliktige	aktører

I Norge er følgende aktører elsertifikatpliktige
  • Enhver som leverer elektrisk energi til sluttbruker,
  • Enhver som forbruker elektrisk energi som er egenprodusert, og 
  • Enhver som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen  
   eller gjennom bilateral avtale.

I Sverige er følgende aktører elsertifikatpliktige:
  • Kraftleverandører.
  • Strømkunder som bruker egenprodusert kraft, dersom mengden forbrukt elektrisk  
   energi utgjør mer enn 60 MWh per beregningsår og har blitt produsert i et anlegg 
   med en installert effekt større enn 50 kW.
  • Strømkunder som har brukt elektrisitet de har kjøpt på den nordiske kraftbørsen.
  • Kraftintensiv industri som har blitt registrert av den svenske Energimyndigheten.

5) Svenska Kraftnät (Svk) är kontoföringsmyndighet för Cesar, Statnett är motsvarande för NECS
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HaNdEl	

Handel med elsertifikater skjer på elsertifikat-
markedet der prisen bestemmes av tilbud og  
etterspørsel. Det felles markedet gjør det mulig 
å handle med både svenske og norske elsertifika-
ter. Handelen skjer blant annet gjennom bilaterale 
avtaler mellom kraftprodusenter og elsertifikat-
pliktige aktører, samt via meglere. Både kraft-
produsenter og elsertifikatpliktige må ha en el-
sertifikatkonto. Svenske aktører har elsertifikat- 
konto i Cesar, mens norske aktører har konto i 
NECS. Ved handel blir elsertifiater overført fra 
selger til kjøpers konto. 

Elsertifikater handles primært på to typer kon-
trakter: spotpriskontrakter og terminskontrak-
ter. For begge kontraktene fastsettes prisen på 
elsertifikatene ved avtaletidspunktet. Det som 
skiller kontraktstypene er hovedsaklig tidspunk-
tet for overføring og betaling av elsertifikatene. 
Ved inngåelse av terminskontrakter skjer over-
føringen og betalingen av elsertifikater til fast-
satte tidspunkt, mens ved spotpriskontrakter 
betales og overføres elsertifikatene innen hen-
holdvis fem og ti virkedager. 

ElSErtifikatplikt	og	aNNullEriNg

Hvert år må de elsertifikatpliktige aktørene 
meddele NVE eller Energimyndigheten om  
antall elsertifikater de trenger for å oppfylle  
sin elsertifikatplikt, og ha dette antallet på  
sin elsertifikatkonto. Svenske elsertifikatpliktige 
gjør dette ved å sende inn en erklæring om sin 
elsertifikatplikt til Energimyndigheten. Norske 
elsertifikatpliktige godkjenner elsertifikatplik-
ten som presenteres i NECS. 

For å oppfylle elsertifikatplikten må den elserti- 
fikatpliktige ha elsertifikater tilsvarende den 
lovfestede andelen av sitt beregningsrelevante 
elektrisitetsforbruk på sin elsertifikatkonto. Elser-
tifikatene annulleres 1. april, noe som betyr at 
elsertifikatene slettes og ikke kan brukes om  
igjen. Annulleringen gjør at elsertifikatpliktige 
må kjøpe nye elsertifikater for å oppfylle neste 
års elsertifikatplikt. Dette skaper en konstant 
etterspørsel etter elsertifikater.

Figur 1. Kvotekurver for Sverige og Norge

Kilde: Lov (2011:1200) om elsertifikat; LOV 2011-06-24 nr 39: Lov om elsertifikater
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Viktige	datoer	for	elsertifikatplikt	og	annullering:

15.	februar		Norge: Nettselskapene skal melde inn 
beregningsrelevant elektrisitetsforbruk til NECS 
for hver elsertifikatpliktig aktør i sitt nettområde.

16.	februar	Norge: De elsertifikatpliktiges totale 
beregningsrelevante elektrisitetsforbruk for 
foregående år er tilgjengelig på den elsertifikat-
pliktiges konto i NECS. 

1.	mars	Norge: Siste dag for norske elsertifikat-
pliktige aktører til å godkjenne elsertifikat- 
plikten for siste kalenderår, samt eventuelle  
korrigeringer for kalenderåret før.

Sverige:	Siste dag for svenske elsertifikatpliktige 
aktører for å sende inn deklarasjon om sitt  
beregningsrelevante elektrisitetsforbruk som 
grunnlag for fjorårets elsertifikatplikt.

31.	mars	Norge	og	Sverige: Siste dato for elserti-
fikatpliktige til å inneha et tilstrekkelig antall 
elsertifikater på elsertifikatkontoen for å opp-
fylle sine forpliktelser.

1.	april	 Norge	og	Sverige: Annullering av antall 
elsertifikater som trengs for å oppfylle elsertifi-
katplikten. Dersom det ikke finnes tilstrekkelige 
elsertifikater på kontoen ilegger NVE eller  
Energimyndigheten en avgift for manglende  
annullering.

ElSErtifikatmarkEdEt	fiNaNSiErES	

aV	StrømkuNdENE

Dersom den elsertifikatpliktige er en kraftleve-
randør, legges elsertifikatkostnadene inn i 
strømkundens faktura. Dermed bidrar strøm-
kunder i Sverige og Norge til å betale for utbyg-

gingen av kraftproduksjon fra fornybare energi-
kilder. Kraftkrevende industri har en elsertifi- 
katkostnad knyttet til sitt elektrisitetsforbruk 
som ikke brukes i produksjonsprosesser. 

Selv om  Sverige og Norge skal finansiere en like 
stor del av det felles målet, er kostnaden per  
kilowattime (kWh) forskjellig. Ulike elsertifikat- 
kvoter gjør at kostnaden per kilowatttime blir 
forskjellig i begge land selv om elsertifikatprisen 
er den samme i begge land.

En husholdningskunde med et årlig strømfor-
bruk på 20 000 kWh i henholdsvis Sverige og 
Norge betalte i gjennomsnitt 540 kr og 240 kr, 
ekskl. mva. for elsertifikater i 2013. 6          

Ett	ElSErtifikatmarkEd,	

to	NaSjoNalE	rEgElVErk

I avtalen mellom Norge og Sverige av 29. juni 
2011 om et felles marked for elsertifikater fast-
settes formålet med elsertifikatordningen og 
hvordan markedet skal fungere. Til tross for at 
markedet er felles har hvert land nasjonale lover 
og forskrifter som regulerer elsertifikatordnin-
gen i de respektive landene.

Avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom 
Norge og Sverige kan leses i sin helhet på den 
aktuelle myndighetens nettsted. 

www.regeringen.se
www.regjeringen.no 

6)  Kostnaden som angis for svenske husholdningskunder er ekskl. trans-

aksjonskostnader, som kan tillkomme. Kostnaden for norske husholdnings-

kunder inkluderer transaksjonskostnader, og er basert på innrapporterte 

data fra kraftleverandører i Norge.
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fakta	6:	kraftleverandørens	kostnader

Kraftleverandørene kjøper elsertifikater på elsertifikatmarkedet, der prisen fastsettes gjennom til-
bud og etterspørsel og dermed varierer over tid. Kraftleverandørenes kostnader til elsertifikater 
inkluderes i strømkundens faktura. Kostnadene varierer etter kraftleverandørens utgifter til kjøp 
av elsertifikater og kvotekurven. Prisen strømkundene betaler for elsertifikater avhenger også av 
type strømavtale. For å beregne hvor mye en bestemt elsertifikatpris tilsvarer i kostnad per kWh, 
kan følgende formel brukes:

Den volumveide gjennomsnittlige årsprisen på transaksjoner i elsertifikatregistrene NECS og  
Cesar for elsertifikater i 2013var 190 NOK per elsertifikat. Kvotene var 4,9 prosent i Norge i 2013 
og 13,5 prosent i Sverige. Dette tilsvarer anslagsvis en gjennomsnittskostnad for elsertifikater på 
0,9 øre/kWh (NOK) i Norge og 2,5 øre/kWh (NOK) i Sverige. I tillegg til denne kostnaden kan 
også transaksjonskostnader for kraftleverandøren og mva. påløpe.

Esertifikatpris                x Årskvote [%]

= kostnad för elsertifikat [øre/kWh]
10

kr
MWh

De aktuelle lover og regler som gjelder for el- 
sertifikatordningen i Norge er følgende: 
•	LOV	2011-06-24	nr	39:	Lov	om	elsertifikater
•	FOR	2011-12-16	nr	1398:	Forskrift	om	 
 elsertifikater

De aktuelle lover og regler som gjelder for el-
sertifikatordningen i Norge er følgende: 
•	Lag	(2011:1200)	om	elsertifikat

•	Förordning	(2011:1480)	om	elsertifikat
•	Statens	energimyndighets	föreskrifter			 	
 STEMFS (2011:4) om elsertifikat

HVEm	gjør	HVa

Energimyndigheten	og	NVE

•	Forvalter	elsertifikatordningen	i	hvert	land.
•	Behandler	søknader	om	elsertifikater.
•	Registrerer/avregistrerer	elsertifikatpliktige	 
 aktører.

fakta	7:	forskjeller	mellom	de	to	landene

Det finnes enkelte forskjeller i lovverket i de to landene, selv om de grunnleggende prinsippene er 
de samme. Nedenfor presenteres noen viktige forskjeller:

•	I Sverige er torv elsertifikatberettiget.

•	Andel biobrensel i blandet avfall er elsertifikatberettiget i Norge. 

•	Anlegg i Sverige som settes i drift etter 2020 får elsertifikater

• I Sverige er det mulig å motta elsertifikater for hele produksjonen etter om fattende ombygging. 

•	I Norge er det kun produksjonsøkningen som får elsertifikater.

•	Enkelte mindre forskjeller i unntaksreglene for kraftkrevende industri.
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•	Fører	tilsyn	med	hvert	lands	regelverk	om	 
 elsertifikater.
•	Informerer	løpende	om	utviklingen	av	 
 elsertifikatmarkedet.
•	Håndterer	overtredelsesgebyr	og	avgift	 
 for manglende annullering.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
og Energimyndigheten rapporterer markeds- 
statistikk, for eksempel antall godkjente pro-
duksjonsanlegg og registrerte elsertifikatpliktige, 
på sine nettsteder. Der kan man også finne in-
formasjon om hvilke kraftprodusenter man kan 
kjøpe elsertifikater fra, samt annen informasjon 
om elsertifikatmarkedet. Denne publikasjonen 
finnes i elektronisk format på nettstedene. 

www.nve.no/elsertifikater
www.energimyndigheten.se/elsertifikat
Svenska	kraftnät	og	Statnett

•	Registeransvarlige	for	det	norske	hhv.	det	 
	 svenske	elsertifikatregsiteret	(NECS/Cesar).
•	Utsteder	elsertifikater	den	15.	i	hver	måned.
•	Annullerer	elsertifikater	etter	beslutning	fra 
 NVE eller Energimyndigheten.
•	Publiserer	løpende	informasjon	om	antall	 
 utstedte elsertifikater, annullerte elsertifikater 
 og elsertifikatenes gjennomsnittspris.

Statnett og Svenska Kraftnät har oppdatert  
informasjon på sine nettsteder. De har blant  
annet informasjon om antall utstedte, omsatte 
og annullerte elsertifikater, samt elsertifikatenes 
gjennomsnittspris.

necs.statnett.no
certifikat.svk.se

ENErgimarkNadSiNSpEktioNEN

I Sverige er Energimarknadsinspektionen  
tilsynsmyndighet for energimarkedene elektri- 
sitet, naturgass og fjernvarme. Energimarknads- 
inspektionen kontrollerer at energiselskapene 
følger regelverket og arbeider for at energi mar-
kedene skal fungere godt. Energimarknadsin-
spektionen har informasjon om kraft leveran-
dørenes strømpriser på sitt nettsted, blant annet 
prisen på elsertifikater, slik at strømkundene 
kan sammenligne prisene i markedet. På nett-
stedet finnes også analyser og informasjon om 
overvåking av kraftmarkedet.

www.energimarknadsinspektionen.se

rådEt

Rådet	for	elsertifikatmarkedet	er	etablert	i	sam-
svar med artikkel 11 i avtalen om et felles elser-
tifikatmarked av 29. juni 2011 mellom Norge 
og	Sverige.	Rådet	består	av	representanter	fra	
det	norske	Olje-	og	energidepartementet	og	det	
svenske	Näringsdepartementet.	Rådets	oppga-
ver omfatter blant annet å tilrettelegge for plan-
legging og gjennomføring av kontrollstasjoner. 
Dette skjer for eksempel ved å iverksette utred-
ninger, kontinuerlig overvåke trender i marke-
det, analysere mulige behov for utvikling av re-
gelverk og utvikle en felles kommunikasjons- 
strategi for tiltak av betydning for aktørene. 

Rådet	er	et	organ	uten	beslutningsmyndighet	
når det gjelder nasjonale spørsmål, for eksempel 
i form av endringer i nasjonal lovgivning.
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Svensk vindkraft fortsetter å dominere utbyg-
gingen som inngår i det felles målet. I 2013 stod 
svensk vindkraft for omlag 63 prosent (3,9 
TWh) av den nye normalårsproduksjonen. 
Vindkraftverkene som ble satt i drift i Sverige 
fram til og med 2013, er stort sett bygd i elspot-
områdene SE2 og SE4 (se tabell 4.1 i tabellsek-
sjonen).

Det var først og fremst nye vannkraftverk som 
bidro til økningen i normalårsproduksjon i Nor-
ge. Mesteparten av den nye kraftproduksjonen i 
Norge er jevnt fordelt mellom de fem elspotom-
rådene (se figur 3 og tabell 4). 

Siden 2012 har den norsk-svenske elsertifikatordningen bidratt til 6,2 TWh ny fornybar produks-
jonskapasitet (normalårsproduksjon). I løpet av 2013 ble det bygget 2,5 TWh i Sverige og 0,5 TWh i 
Norge. Produksjonen fra disse anleggene inngår i det felles målet om 26,4 TWh ny fornybar kraftpro-
duksjon innen utgangen av 2020.

Måloppfyllelse

fakta	8:	Normalårsproduksjon	i	forhold	til	faktisk	produksjon

Normalårsproduksjon er et estimat på et anleggs årsproduksjon under normale driftsforhold. Det-
te vil avvike fra den faktiske produksjonen hvert år. I dette kapittelet benyttes normalårsproduks-
jon, fordi det gir et bilde av anleggenes forventede årsproduksjon. Det er den faktiske produksjo-
nen som avgjør hvor mange elsertifikater et anlegg får. Utstedelsen av elsertifikater er blant annet 
avhengig av værforhold og tiden på året anlegget blir godkjent i systemet. Målet på 26,4 TWh vil 
bli sammenlignet med den faktiske produksjonen i 2020. Anleggene som inngår i det felles målet 
fikk i 2013 utstedt elsertifikater tilsvarende ca. 0,4 TWh i Norge og ca. 4,1 TWh i Sverige.

7) ENOVA är ett norskt statligt företag som bildades av Stortinget år 2001 för att främja en omställning mot hållbar energianvändning og energi- 

produktion samt bidra till utveckling av ny energi- og klimatteknologi.”

I 2013 ble det satt i drift vindkraftverk i Norge 
med en normalårsproduksjon på 0,35 TWh. 
Halvparten av kraftproduksjon fra disse kraft-
verkene inngår ikke i elsertifikatordningen, fordi 
eierne valgte å beholde investeringsstøtten fra 
ENOVA	fremfor	å	delta	i	elsertifikatordningen.7

For å nå målet om 26,4 TWh innen utgangen av 
2020, må det i gjennomsnitt idriftsettes 2,93 
TWh fornybar kraftproduksjon hvert år. Det 
finnes ikke noe fast mål for hvert år. Hvordan 
den faktiske utbyggingen er i forhold til gjen-
nomsnittstallet, gir likevel en indikasjon på hvor 
mye ny produksjon som må på plass frem til 
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2020 (se figur 2). Det er markedsaktørene som 
fatter investeringsbeslutninger og bygger anlegg, 
og som dermed bestemmer hvor mye fornybar 
kraftproduksjon som bygges ut hvert år. 

fakta	9:	anlegg	som	ikke	inngår	i	det	felles	målet	

Anlegg som er elsertifikatberettiget, men som ble satt i drift før 2012, er ikke inkludert i det felles 
målet om 26,4 TWh i 2020. Elsertifikater som tildeles disse anleggene skal finansieres av det aktu-
elle landet. I 2013 hadde disse anleggene en elsertifikatberettiget produksjon på 0,47 TWh i Norge 
og 11,30 TWh i Sverige. 
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Figur 2. Normalårsproduksjon for anlegg som inngår i 26,4 TWh-målet 
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Figur 3. Normalårsproduksjon for kraft-
verk som inngår i 26,4 TWh målet fordelt 
på elspotområde

Kilde: Energimyndigheten, NVE

Sverige	 gWh	

SE1 499 
SE2 2105 
SE3 1215 
SE4 1491 
Sum		 5311 

Norge	 gWh

NO1 45
NO2 321
NO3 229
NO4 164
NO5 165
Sum		 925	

Normalårsproduksjon	per	elspotområde

SE1

SE2

SE3

SE4

NO4

NO3

NO5

NO2

NO1

Vindkraft

Vannkraft

Biokraft
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I år 2013 fikk kraftprodusentene i Sverige og Norge utstedt totalt 16,3 millioner elsertifikater. I Norge 
dominerer fortsatt vannkraft, mens i Sverige står vindkraft for størstedelen av tildelingen. 

Totalt fikk kraftprodusentene i de to landene ut-
stedt 16,3 millioner elsertifikater i 2013. Forde-
lingen mellom Sverige og Norge var henholdsvis 
15,4 og 0,9 millioner elsertifikater. Figur 4 og ta-
bellen på neste side viser utstedte elsertifikater i 
hvert av landene og fordelingen mellom ulike en-
ergikilder. 

fordEliNg	aV	utStEdtE	ElSErtifi-

katEr

At antall utstedte elsertifikater i Sverige øker skyl-
des i stor grad utbygging av vindkraft. I 2013 ble 
det her utstedt 9,7 millioner elsertifikater til vind-
kraftprodusenter. Andelen bio- og vannkraft har 
blitt mer enn halvert i Sverige i forhold til i 2012. 
Dette skyldes at mange eldre svenske kraftverk ble 

Tildeling av elsertifikat

Sverige Norge Norge
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Figur 4. Utfärdade elsertifikat i Sverige og Norge under år 2013 
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Solkraft

Biokraft med torv

Biokraft  

Vindkraft

Vannkraft

Kilde: Cesar, NECS

Vind

Vann

faset ut av elsertifikatsystemet ved utgangen av 
2012. Svenske vind- og biokraftverk som har vært 
i drift i hele år 2013 produserte i gjennomsnitt 
henholdsvis	98	%	og	87	%	av	sin	normalårspro-
duksjon. 

Antallet utstedte elsertifikater i Norge var, sam-
menlignet med Sverige, lav på grunn av få god-
kjente kraftverk. I tillegg er det stort sett små an-
legg med liten samlet installert effekt. Av 
elsertifikatene som ble utstedt i Norge i 2013 var 
vannkraft dominerende. Norske vannkraftverk 
som var i drift i hele år 2013 produserte i gjen-
nomsnitt	80	%	av	sin	normalårsproduksjon.	
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utfaSiNg	aV	godkjENtE	kraftSEl-

SkapEr

Svenske anlegg som var i drift før 1. mai 2003, og 
som har fått statlig støtte til investering eller om-
bygging, er berettiget til å motta elsertifikater til ut-
gangen	av	2014.	Omkring	280	svenske	kraftverk	
vil fases ut av elsertifikatsystemet ved utgangen av 
2014. Disse kraftverkene har en samlet årspro-
duksjon på drøyt 1,5 TWh og består i hovedsak av 
vind- og biokraftverk.  

fakta	10:	kraftprodusentene	mottar	ett	elsertifikat	for	hver	mWh		
som	er	produsert	fra	fornybare	energikilder.	

1 MWh = 1 elsertifikat 1 TWh = 1 million elsertifikater

Utstedte elsertifikater i 2013 Norge [millioner elsertifikater] Sverige [millioner elsertifikater]

Vind 0,04 9,69

Vann 0,88 0,84

Biobrensel - 4,81

Sol - 0,004

Torv - 0,11

Summa	 0,92	 15,4

Nøkkeltall c

I	tabell	7	og	8	(se	tabellseksjonen)	presenteres	in-
stallert effekt og normalårsproduksjon for alle god-
kjente anlegg fordelt på når utstedelsesperioden ut-
løper. Det er viktig å huske på at mengden 
produksjon som vil bli utfaset på forskjellige tids-
punkt, kan endres på grunn av ulike driftsforhold. 
Faktorer som kan påvirke beregningen, er endring i 
andel elsertifikatberettiget brensel og eksterne for-
hold, som temperatur og vind.
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Annullering av elsertifikat
I 2013 ble det annullert totalt 16,2 millioner elsertifikater. Av disse ble det annullert 12,3 millioner i 
Sverige og 3,9 millioner i Norge. 

Kvotekurvene er utarbeidet på grunnlag av hvor 
mye fornybar kraftproduksjon som skal finan-
sieres, og hvor stort det beregningsrelevante 
elektrisitetsforbruket antas å være i det aktuelle 
landet. Forholdet mellom disse tallene gir en 
andel som utgjør kvoten hvert år. Siden kvoten 
er fastsatt i loven, mens det beregningsrelevante 
elektrisitetsforbruket varierer med temperatur 
og konjunktur, vil ikke antallet annullerte el-
sertifikater alltid samsvare med annulleringen 
som er nødvendig for å nå målet. I år hvor elek-
trisitetsforbruket er høyere eller lavere enn 
forutsatt i kvotekurvene, vil det annulleres hen-
holdsvis for mange eller for få elsertifikater. 

I 2013 var det beregningsrelevante elektrisitets-
forbruket i Norge høyere enn forutsatt i kvote-
kurven. Det ble derfor annullert flere elsertifi-
kater enn beregnet. Siden elsertifikatkvoten i 
Norge var lav (4,9 prosent) utgjorde dette rela-
tivt sett et lite antall elsertifikater (se figur 5).

I Sverige var det beregningsrelevante elektrisi-
tetsforbruket for 2013 lavere enn forutsatt i 
kvotekurven. Det ble derfor annullert færre el-
sertifikater enn beregnet. Det prosentvise avvi-
ket var om lag det samme i Sverige og Norge, 
men på grunn av en høyere elsertifikatkvote i 
Sverige (13,5 prosent) utgjorde dette avviket et 
større antall elsertifikater.

For å sikre at Sverige og Norge finansierer like 
mye ny kraftproduksjon, må kvotekurvene jus-

teres som en del av det løpende samarbeidet om 
elsertifikatmarkedet. NVE og Energimyndighe-
ten har i grunnlaget til kontrollstasjonen anbe-
falt endringer i elsertifikatkvotene med sikte på 
å møte forpliktelsene i traktaten om elsertifika-
ter (se eget kapittel om kontrollstasjon).

oppfyllElSE	aV	ElSErtifikatplikt

Annulleringen for 2013 viser at de fleste elserti-
fikatpliktige aktørene annullerer et tilstrekkelig 
antall elsertifikater. I 2013 ble den felles annul-
leringsprosenten 99,96 prosent. Elsertifikatplik-
tige som ikke annullerer elsertifikater, vil bli 
ilagt en avgift for manglende annullering. 

For 2013 må 32 aktører (13 i Norge og 19 i  
Sverige)	betale	avgift	på	277,52	NOK	per	el- 
sertifikat som manglet for å oppfylle elsertifikat-
plikten. 

Det	var	totalt	5840	elsertifikater	(3594	elsertifi-
kater i Sverige og 2246 elsertifikater i Norge) 
som manglet ved annulleringen. Avgiften belø-
per seg til 150 prosent av den volumveide gjen-
nomsnittsprisen i beregningsåret på transaksjo-
ner i kontoføringssystemene (Cesar og NECS). 
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Nøkkeltall	d. annullering	for	2013	 Sverige	 Norge	

Annullering (millioner elsertifikat) 12,3 3,9

Annulleringsprosent (prosent) 99,97 99,95

Avgift for manglende annullering 301 277,52

Nøkkeltall	e	

Figur 5. Antall annullerte elsertifikater i forhold 
til antall forutsatt i kvotekurven
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Beholdningen av elsertifikater ved slutten av 2013, fratrukket elsertifikatene som ble annullert i 
april 2014, var på 12 millioner elsertifikater. Dette er en marginal økning på 0,1 millioner elserti-
fikater fra året før, og tilsvarer en økning på 1 prosent. Høyere beregningsrelevant elforbruk i Nor-
ge, samt kvotejusteringer i Sverige er faktorer som påvirket beholdningen. 

Elsertifikater som er utstedt, men ikke annul-
lert, utgjør elsertifikatbeholdningen. Det må 
finnes tilstrekkelig med elsertifikater for å  
balansere markedet. Beholdningen øker i år 
hvor elsertifikatproduksjonen er høyere enn  
etterspørselen. 

Etterspørselen er lovfestet gjennom kvotekurve-
ne i Norge og Sverige. Forklaringer på avvik 
mellom tilbud og etterspørsel etter elsertifikater 
i enkeltår, kan være at ny produksjon fases inn 
tidligere enn antatt eller at det annulleres færre 
elsertifikater enn forventet. Sistnevnte inntreffer 

Beholdningen
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Figur 6. Utstedte elsertifikater, annullerte elsertifikater samt den akkumulerte beholdningen  
i årene 2003-2013. 
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Kilde: Svenska Kraftnäts og Statnetts kontoföringssystem (Cesar respektive NECS)

dersom det beregningsrelevante elektrisitets- 
forbruket er lavere enn forutsatt i kvotekurven, 
eller om elsertifikatpliktige aktører lar være å 
annullere elsertifikater. Da må aktørene betale 
en avgift for manglende annullering av elsertifi-
kater.

Ved oppstart av det felles elsertifikatmarkedet i 
2012	var	beholdningen	på	8,8	millioner	elserti-
fikater. Denne beholdningen ble bygget opp i 
det svenske elsertifikatmarkedet fra 2003, og er 
nå inkludert i det felles markedet.
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I 2013 økte beholdningen med 0,1 millioner el- 
sertifikater. Dette gir en beholdningen etter annul- 
lering for 2013 på 12 millioner elsertifikater (se 
figur 6). Selv om det beregningsrelevante elfor-
bruket i Sverige ble lavere enn forutsatt i kvote-
kurven og utstedelse til kraftverk i den svenske 
overgangsordningen ble høyere enn det som var 
lagt til grunn i kvotekurven (se kapitelet om kon-
trollstasjonen), økte beholdningen bare marginalt 
i 2013. Dette skyldes en høyere annullering i  
Norge enn lagt til grunn i kvotekurven og at ikke 
alle kraftverk som er godkjent innenfor målet har  
vært i drift i hele 2013. Dette har bidratt til en  
lavere utstedelse enn beregnet, noe som har på- 
virket beholdningen av elsertifikater.

Å se på beholdningen i forhold til antall elsertifika-
ter som skal annulleres, kan gi en indikasjon på 
presset i elsertifikatmarkedet. Liten beholdning 
i forhold til antall elsertifikateter som skal an-

nulleres kan bidra til økt prispress i elsertifikat-
markedet da konkurransen om å kjøpe elsertifi-
kater øker. Tilsvarende kan stor beholdning i 
forhold til antall elsertifikater som annulleres, 
bidra til et negativt prispress. 

fordEliNg	aV	BEHoldNiNgEN

Etter annullering av elsertifikater den 1. april 
2014 var det 15,2 millioner elsertifikater på  
forskjellige kontoer i NECS og Cesar. Dette  
inkluderer også elsertifikater som er utstedt for 
produksjon i januar og februar 2014.

Etter annullering 1. april 2014 hadde de reste-
rende elsertifikatene på kontoene i Norge  
og Sverige en markedsverdi på til sammen  
2,5	milliarder	NOK	.	Figur	7	viser	hvordan	 
disse elsertifikatene var fordelt på de ulike aktø-
renes kontoer i Norge og Sverige. 

SE - Elsertifikatberettiget og kvotepliktig  
elleverandør SE - Elsertifikatpliktig 

NO - Elsertifikatpliktig

Figur 7. Fordeling av elsertifikater mellom ulike aktører i Norge og Sverige  

SE - Elsertifikatberettiget NO - Elsertifikatberettiget og kvotepliktig   
elleverantör 1%

NO - Trader 1% 

NO - Elsertifikatberettiget 2% 

SE - Trader

Kilde: Svenska Kraftnäts og Statnetts kontoføringssystem (Cesar respektive NECS)

11%
11%

Beholdning den 1. april omfatter 
også elsertifikater utstedt til 
produksjon i løpet av januar og 
februar 2013.

5%

42%28%



24



25

Gjennomsnittlig markedspris handlet i spotmarkedet for elsertifikater var 178 NOK/MWh i 2013. Dette 
tilsvarer en prisoppgang på 23 prosent fra 2012. Til tross for en gjennomsnittlig prisoppgang i spotprisen 
på elsertifikater fra 2012 til 2013, har spotprisen på elsertifikater falt 14 prosent i løpet av 2013. 

Året 2013 startet med høye elsertifikatpriser. 
Det høyeste nivået ble nådd i mars (i svenske 
kroner ble den høyeste prisen nådd i februar), 
da den gjennomsnittlige spotprisen for måne-
den	var	205	NOK/MWh	(235	SEK/MWh)	hos	
de tre største meglerne av elsertifikater. Prise-
ne	holdt	seg	under	200	NOK/MWh	i	de	elleve	
andre månedene. 

HaNdEl	på	ElSErtifikatmarkEdEt

Handel med elsertifikater skjer hovedsakelig 
mellom elsertifikatpliktige og elsertifikatberet-
tigede aktører. Dessuten finnes det tradere med 
konto i elsertifikatregistrene NECS og Cesar. 
Disse traderne har til hensikt å kjøpe elsertifi-

kater og selge dem med gevinst på et senere 
tidspunkt. De kan dermed bidra til å utjevne 
prisene på elsertifikatmarkedet over tid. 

Ifølge NECS og Cesar ble det omsatt omlag 
47,7 millioner elsertifikater (som tilsvarer 
47,7 TWh) i perioden 1. april 2013 til 31. mars 
2014. Dette inkluderer spothandel over året, 
fremtidskontrakt med fysisk overføring av  
elsertifikater i perioden samt transaksjoner 
innenfor samme konsern.  

Data fra de tre største meglerne i elsertifikat-
markedet viser at omlag 29 TWh ble omsatt 
gjennom meglere i perioden fra 1. april 2013 

Pris og handel

Figur 8. Elsertifikatpriser 2009-2013

Kilde: CleanWorld, ICAP og Svensk Kraftmäkling

Källa: CleanWorld, ICAP och Svensk Kraftmäkling
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til 31. mars 2014. Det tilsvarer en økning på  
4 TWh fra året før. Figur 9 viser fordelingen 

av handelsvolum for de ulike kontraktene som 
omsettes gjennom meglere.

fakta	11:	Standardkontrakt	–	leveranse	og	betaling

Elsertifikater handles både bilateralt og gjennom meglere. Det finnes to typer meglerkontrakter 
på elsertifikatmarkedet, nemlig spotpriskontrakter og marskontrakter. Disse kontraktene er 
tilgjengelige for de neste fem årene. 

Spotkontrakt  Prisen     Fastsettes på avtaletidspunktet 
   Levering    Innen fem virkedager etter avtaletidspunktet 
   Betaling    Innen ti virkedager etter avtaletidspunktet
Marskontrakt 
   Prisen     Fastsettes på avtaletidspunktet 
   Levering    18. mars hvert år 
   Betaling    Innen fem virkedager etter levering
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Figur 9. Elsertifikathandel via meglere etter type kontrakt i perioden 1. april 2013 til og 
med 31. mars 2014
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rEgiStErpriSENE

Den volumveide gjennomsnittsprisen av trans-
aksjonene i NECS og Cesar fra 1. april 2013 
til	og	med	31.	mars	2014	var	på	185	NOK/
MWh. Dette representerer en oppgang på  
6,5	NOK/MWh	fra	forrige	periode.	Gjennom-
snittsprisen som presenteres i elsertifikatregist-
rene NECS og Cesar, er volumveide gjennom-
snittspriser av transaksjonene i registeret i 
løpet av den aktuelle perioden. Prisen reflekte-

rer altså alle overføringer mellom to juridiske 
enheter	i	perioden.		Registerprisen	angir	en	
verdi på omsatte elsertifikater over en historisk 
periode, vektet etter omsatt volum i samme 
periode. I registerprisen finnes også over-
føringer som ble avtalt i tidligere år. Markeds-
prisen gir en indikasjon på verdien av et elser-
tifikat	på	et	gitt	tidspunkt.	Registerprisen	kan	
derfor ikke betraktes som en markedspris for 
elsertifikater.   
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I februar 2013 fikk NVE og Energimyndigheten i oppdrag fra sine respektive departementer å ut-
arbeide grunnlag for kontrollstasjon. Resultatene ble publisert i to rapporter den 11. februar 2014. 
Rapportene vil være grunnlag for det videre arbeid med den såkalte kontrollstasjonen for elsertifikat-
ordningen. 

I henhold til avtalen om det felles norsk-svenske 
elsertifikatmarkedet skal det med jevne mellom-
rom utføres kontrollstasjoner. I kontrollstasjonene 
skal det utføres felles utredninger for å vurdere 
behovet for endringer i regelverket og justerin-
ger av kvotekurven for å nå målet. 

De nasjonale rapportene og høringsinnspillene 
som har kommet inn etter at rapportene ble 
sendt på høring vil danne grunnlag for det videre 
arbeidet med kontrollstasjonen. Eventuelle end-
ringer i aktuelle nasjonale lover og forskrifter 
vil tre i kraft fra 1. januar 2016.

kort	om	oppdragEt	fra	NäriNgS-

dEpartEmENtEt	til	ENErgimyNdig-

HEtEN	i	SVErigE

I oppdraget om å utarbeide et grunnlag for kon-
trollstasjon har Energimyndigheten blitt bedt 
om å se på følgende temaer:

1. Analysere og foreslå eventuelle justeringer i 
kvotekurven som er nødvendig for at Sverige 

Kontrollstasjon

fakta	12:		Svar	på	oppdragene	fra	departementene	finnes	i	rapportene:	

”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 (ER 2014:04)” og ”Kontrollstasjonsrapport: 
NVEs gjennomgangav elsertifikatordningen NVE-rapport 05/2014”.

skal oppfylle forpliktelsene i avtalen om et felles 
elsertifikatmarked med Norge. 

2. Identifisere og vurdere risikoer som kan lede 
til at utbyggingstakten ikke utvikler seg som 
forventet frem til 2020. 

3. Belyse torvens rolle i elsertifikatsystemet 
samt analysere konsekvensene av en eventuell 
utfasing av torven. 

4. Analysere den historiske utviklingen av el- 
sertifikatmarkedet, blant annet med hensyn til  
elsertifikatpriser, beholdning og utfasing av  
elsertifikatberettigede kraftverk. 

5. Analysere markedets funksjonsmåte, blant 
annet med hensyn til omsetning, likviditet, an-
tall aktører og markedsklarering. På bakgrunn 
av analysen skal Energimyndigheten eventuelt 
foreslå tiltak som kan forbedre markedets funk-
sjonsmåte.
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kort	om	oppdragEt	fra	oljE-	og	

ENErgidEpartEmENtEt	til	NVE	i	

NorgE

I oppdraget om å utabeide et grunnlag for kon-
trollstasjon har NVE blitt bedt om å se på føl-
gende temaer:
1. Analysere behovet for en justering av de årlige 
elsertifikatkvotene for å oppfylle Norges for-
pliktelser i avtalen med Sverige. 

2. Vurdere om det er tilstrekkelig tilgang på 
prosjekter innen fornybar elproduksjon i Norge 
og Sverige til at målet om 26,4 TWh ny forny-

bar kraft kan bli nådd. I tillegg skal NVE se på 
risikoer for at utbygningstakten ikke utvikler 
seg på en gunstig måte for å nå målet. 

3. Vurdere dagens utforming av kvotekurven, 
og drøfte fordeler og ulemper ved å erstatte de 
lovbestemte elsertifikatkvotene med samlet el-
sertifikatplikt i henhold til avtalen.

4. Vurdere gjeldende avgiftsstruktur for man-
glende annullering opp mot alternative avgifts-
strukturer. 

Kilde: Energimyndigheten, NVE 2014

Sverige - elsertifikatkvoter i lov om elsertifikater   

Norge - elsertifikatkvoter i lov om elsertifikater

Energimyndighetens forslag til elsertifikatkvoter for Sverige 

NVEs forslag til elsertifikatkvoter for Norge
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Figur 10. Forslag til nya kvotekurver 
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oppSummEriNg	aV	aNBEfaliNgENE

I det følgende presenteres en oppsummering av 
anbefalingene fra NVE og Energimyndigheten. 
Bakgrunnen for anbefalingene er nærmere  
beskrevet i de respektive nasjonale rapportene.

juStEriNg	aV	kVotEkurVEN	

Nye estimater for beregningsrelevant elforbruk 
og produksjon fra overgangsordningen viser at 
dagens elsertifikatkvoter ikke er utformet for å 
møte forpliktelsene i avtalen om elsertifikater 
mellom Norge og Sverige. Energimyndigheten 
og NVE foreslår derfor justeringer i begge lands 
kvotekurver. Det betyr en estimert økning i et-
terspørselen	på	61	TWh.	Av	dette	skal	28	TWh	
annulleres i perioden 2016 til 2019 og det reste-
rende annulleres under perioden 2020 til 2035. 

I Norge justeres elsertifikatkvotene ned, noe 
som gir en estimert reduksjon i etterspørselen 
etter elsertifikater på omlag 14 TWh i perioden 
2016 til 2035. I Sverige justeres elsertifikatkvo-
tene opp med 75 TWh i samme periode. Målet 
for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet 
er uendret.    

NVE og Energimyndigheten har lagt til grunn 
de samme prinsippene for den tekniske justerin-
gen av kvotekurvene under dette kontrollsta-
sjonsarbeidet, og anbefaler at disse prinsippene 
også anvendes ved kommende kontroll- 
stasjoner.

tilgaNg	på	proSjEktEr	og	riSiko-

faktorEr

NVE og Energimyndigheten vurderer at det er 
god tilgang på investerbare prosjekter både i 
Norge og Sverige. Det ligger derfor til rette for 

at målet om 26,4 TWh ny fornybar kraft kan 
nås. I de nasjonale rapportene gjøres en vurde-
ring av tilgangen på investerbare prosjekter i  
begge land. Metoden anvendt for å utføre denne 
analysen er ulik i Norge og Sverige. Mange fak-
torer kan likevel påvirke hvorvidt Norge og Sve-
rige når målet. De viktigste risikofaktorene er 
identifisert i de nasjonale rapportene. 

aVgift	for	maNglENdE	aNNullE-

riNg

NVE og Energimyndigheten anbefaler at  
dagens utforming av avgift for manglende  
annullering beholdes. Den er i dag 150 prosent 
av volumveid registerpris for elsertifikater i 
Norge og Sverige. Sverige har hatt denne  
avgiftsstrukturen siden 2005.

loVfEStEt	forpliktElSE	EllEr	

fortSatt	loVfEStEdE	ElSErtifikat-

kVotEr

NVE har i sin nasjonale rapport analysert  
dagens utforming av kvotekurven. 

NVE anbefaler at TWh-forpliktelsen i henhold 
til avtalen mellom Norge og Sverige fastsettes i 
elsertifikatloven, og at det fastsettes regler for 
hvordan dette volumet skal regnes om til ande-
ler i lov eller forskrift. Dette vil gi økt forutsig-
barhet for aktørene. 

For at antallet elsertifikater som skal annulleres 
av hver elsertifikatpliktig skal kunne beregnes, 
må TWh-forpliktelsene gjøres om til andeler. 
NVE anbefaler at andelen beregnes på forhånd, 
og at den ligger fast for en periode på fire år om 
gangen. Andelen offentliggjøres før det første 
året i perioden. Dette vil forenkle ordningen for 
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de elsertifikatpliktige. Avvik som oppstår,  
justeres i løpet av påfølgende fireårsperiode etter 
regler fastsatt i elsertifikatloven.

markEdSforBEdrENdE	tiltak

Energimyndigheten har i sin rapport sett på 
markedets funksjonsmåte og trekker frem følg- 
ende anbefalinger:

•	Energimyndigheten	foreslår	at	det	årlig	gjøres	
en analyse av forholdet mellom gjeldende elserti-
fikatkvoter og de faktorerne som elsertifikat-
kvotene baseres på. Energimyndigheten foreslår 
at denne anlysen presenteres under årlige semina-
rer.

•	Utviklingen	i	de	kommende	årene	bør	følges	
nøye for å vurdere om neste kontrollstasjon bør 
gjennomføres tidligere enn planlagt. 

•	Energimyndigheten	peker	på	at	det	er	behov	
for en database over elsertifikatberettiget kraft-
produksjon med informasjon om prosjekter med 
tillatelse til bygging, investeringsbeslutning og 
anlegg under utbygging. Det bør utredes om  
foretak skal være pålagt å rapportere denne  
informasjonen.

•	Energimyndigheten	anbefaler	at	det	innføres	
krav om at kraftleverandørene i Sverige skal 
rapportere inn fakturert elforbruk hvert kvartal.

torVENS	rollE	i	ElSErtifikatord-

NiNgEN

I sin nasjonale rapport beskriver Energimyndig-
heten torvens rolle i elsertifikatordningen. Torv 
står for en liten andel elsertifikatberettiget elpro-
duksjon og andelen minker. Torven betyr lite for 
elsertifikatordningen, men elsertifikatsystemet 
har en viss, men begrenset, betydning for torv-
bransjen. Dersom forutsetningene ikke endres 
anbefaler Energimyndigheten at elsertifikatbe-
rettiget kraftproduksjon basert på torv fortsatt 
bør være elsertifikatberettiget. 
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Tabeller

år																									kvote	Sverige									kvote	Norge
2003 0,074   

2004 0,081   

2005 0,104   

2006 0,126   

2007 0,151   

2008 0,163   

2009 0,170   

2010 0,179   

2011 0,179   

2012 0,179 0,030  

2013 0,135 0,049  

2014 0,142 0,069  

2015 0,143 0,088  

2016 0,144 0,108 

2017 0,152 0,127  

2018 0,168 0,146  

2019 0,181 0,165  

2020 0,195 0,183  

2021 0,190 0,182  

2022 0,180 0,181  

2023 0,170 0,180  

2024 0,161 0,179  

2025 0,149 0,176  

2026 0,137 0,164  

2027 0,124 0,151  

2028 0,107 0,132  

2029 0,092 0,113  

2030 0,076 0,094  

2031 0,061 0,075  

2032 0,045 0,056  

2033 0,028 0,037  

2034 0,012 0,018  

2035 0,008 0,009 

Kilde: Lov (2011:1200) om elsertifikater; 

LAG 2011-06-24 nr. 39: Lov om elsertifikater

Tabell 1 Kvoter for Sverige og Norge   
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Tabell 2.2. Strømkundens beregnede kostnader for elsertifikater i Norge (per kWh) 
i 2012-2013  

                           0,6             1,2Strømkundens gjennomsnittlige kostnad for elsertifikater i Norge [øre/kWh]1

1) Kostnadene til norske husholdningskunder er basert på data fra kraftleverandører i Norge. 

Kilde: NVE

Tabell 2.1. Strømkundens beregnede kostnader for elsertifikater i Sverige (per kWh) i løpet 
av årene 2003-2013   

1) Mva. og transaksjonskostnader kan påløpe

Kilde: Svenska Kraftnäts kontoføringssystem (Cesar), Energimyndigheten

	2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011								2012				2013
 201 231 216 167 195 247 293 295 247 201      201

 0,074 0,081 0,104 0,126 0,151 0,163 0,17 0,179 0,179 0,179     0,135

 1,5 1,9 2,3 2,1 3,0 4,0 5,0 5,3 4,4          3,6        2,7

Volumveid års-
gjennomsnittlig
pris på elsertifi-
kater (Cesar, 
NECS)

Strømkundens
gjennomsnittlige
kostnad for el- 
sertifikater i
Sverige [øre/
kWh]1*)1

Kvote Sverige

				2012									2013

Kilde: Energimyndigheten, NVE

Tabell 3. Normalårsproduksjon for anlegg innenfor
26,4 TWh-målet i 2013 

Energikilde	 Norge	[tWh]	 Sverige	[tWh]

Biobrensel, torv - 1,00
Sol - 0,01
Vann 0,739 0,43
Vind 0,185 3,90
Sum	 0,9	 5,3
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Tabell 4.1 Normalårsproduksjon for anlegg i Sverige innenfor 26,4 TWh-målet fordelt på
elspotområder  

Energikilde	(tWh) Sverige Norge

Vann 0,84 0,882 

Vind 9,68 0,04 

Biobrensel 4,8 - 

Torv 0,105 - 

Sol 0,004 - 

totalt 15,4 0,92

Normalårsproduksjon

[gWh]
SE1 SE2 SE3 SE4

Biobrensel, torv 2 310 410 279

Sol - - 5 2

Vann 7 360 50 10

Vind 490 1438 755 1216

Sum 499	 2108 1	220 1507

Normalårsproduksjon	

(gWh)
No1 No2 No3 No4 No5

Biobrensel, torv  - - - - -

Sol  - - - - -

Vann  45    151 218 164 161

Vind  - 169 11 - 5

Sum  45	   321 229 164 165

Kilde: Energimyndigheten, NVE

Tabell 5 Utstedte elsertifikat i Sverige og 
Norge 2013 

Tabell 4.2 Normalårsproduksjon for anlegg i Sverige innenfor 26,4 TWh-målet fordelt på
elspotområde  
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Tabell 6.1 Antall anlegg og kraftproduksjon per energikilde i 2012 og 2013 som inngår i
målet på 26,4 TWh
     

Sverige Norge

antall	anlegg	[stk.] 					2012 				2013 				2012 				2013

Biobrensel, torv 13 25 - -

Sol 62 379 - -

Vatten 9 64 29 73

Vind 218 4921 2 3

Summa 302 960 31 76

kraftproduksjon	-	fornybar		

og	torv	[gWh]2

Sverige Norge

2012 2013 2012 2013

Biobrensel, torv 174 

(773)

731 

(1001)

- 

(-)

- 

(-)

Sol 0,4 

(1)

2 

(7)

- 

(-)

- 

(-)

Vann 2 

(11)

78 

(427)

263 

(343)

404 

(740)

Vind 566 

(2061)

3244 

(3899)

8 

(16)

39 

(186)

Sum 743

(2846)

4055	

(5334)

271	

(358)

443	

(926)

1) 492 vindkraftanlegg består av 640 vindkraftverk. 2) Faktisk kraftproduksjon er basert på utstedte elsertifikater og normalårsproduksjon er angitt 

i parentes.

Kilde: Svenska Kraftnäts kontoföringssystem Cesar; Energimyndigheten     
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Tabell 6.2 Antall anlegg og kraftproduksjon
per energikilde i 2012 og 2013 som inngår i
overgangsordningen
      

antall	anlegg(stk) 		Sverige 				Norge

Biobrensel, torv 113 -

Sol 82 -

Vann 206 182

Vind 14701 -

Sum 1871 182

kraftproduksjon	-	fornybar	

og	torv	[gWh]													 Sverige Norge

Biobrensel, torv 4155 

(4417)

- 

(-)

Sol 1 

(1)

- 

(-)

Vann 759 

(922)

478 

(632)

Vind 6437 

(6795)

- 

(-)

Sum 11353

(12135)2

478	

(632)
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gWh 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sum

Bio - - - - - - - - - - - - -

Sol - - - - - - - - - - - - --

Vann - - - 8 29 52 26 42 55 193 531 436 1371

Vind - - - - - - - - - - 16 169 185

Sum - - - 8 29 52 26 42 55 193 547 605 1557

Tabell 7.1 Sverige - Utfasning av anlegg (kraftproduksjon) 2014-2028

        

gWh 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sum

Bio 953 7 38 125 524 654 125 1 417 321 246 779 228 5 418

Sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8

Vann 14 69 91 51 88 272 63 142 32 100 11 416 1 349

Vind 551 60 135 134 112 664 634 973 1 523 1 945 2 125 1 838 10 694

Sum 1519 135 264 310 724 1590 823 2532 1876 2291 2916 2488 17	469

Tabell 7.2 Norge - Utfasning av anlegg (kraftproduksjon) år 2014–2028

Kilde: Cesar, Energimyndigheten, NVE     

            

        

utstedte	elsertifikater annullerte	elsertifikater Beholdning/år akkumulert	beholdning

2003 5,6 3,5 2,1 2,1 

2004 11,0 7,8 3,2 5,4

2005 11,3 10,1 1,2 6,5

2006 12,2 12,4 -0,2 6,3 

2007 13,3 14,5 -1,2 5,1 

2008 15,0 15,3 -0,3 4,8 

2009 15,6 15,4 0,2 5,0 

2010 18,1 17,5 0,5 5,5 

2011 19,8 16,5 3,3 8,8 

2012 21,7 18,7 3,0 11,8 

2013 16,4 16,2 0,1 12,0 

Kilde: Svenska Kraftnäts og Statnetts kontoføringssystem (hhv. Cesar og NECS)          

Tabell 8 Utstedte elsertifikater, Annullerte elsertifikater samt den akkumulerte
beholdningen for 2003–2013. Beholdningen øker i år hvor utstedelsen av elsertifikater
er høyere enn annullerte elsertifikater

Kilde: Svenska Kraftnäts og Statnetts kontoföringssystem (Cesar respektive NECS)  
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Sentrale	begrep	 forklaring

Elsertifikatordningen Markedsbasert støtteordning for elektrisitet produsert  
fra fornybare kilder i henhold til lov- og forskrift om  
elsertifikater.

Elsertifikat Bevis utstedt av staten for at det er produsert en MWh 
(megawattime) fornybar elektrisitet i hehold til lov og 
forskrift om elsertifikater.

Elsertifikatberettiget	 Kraftprodusenter som har rett til elsertifikater etter lov- 
og forskrift om elsertifikater.

Elsertifikatplikt Kraftleverandører og andre elsertifikatpliktige pålegges å 
anskaffe elsertifikater og er pliktige til å annullere et gitt 
antall hvert år.

annullering	 Sletting av elsertifikater for å oppfylle årlig elsertifikatplikt.

avgift	for	manglende	
annullering

En avgift som ilegges elsertifikatpliktige for hvert  
elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikat- 
plikten. Avgiften skal gi aktørene insentiv til å oppfylle  
elsertifikatplikten.

Beregningsrelevant	
elforbruk

Elforbruket som det er elsertifikatplikt for. Det er  
nasjonale forskjeller på regelverket som bestemmer  
elforbruket som det skal anskaffes elsertifikater for

Elsertifikatkvoten Forholdstall som betegner hvor stor andel av bereg-
ningsrelevant elforbruk som skal annulleres hvert år.   

kvotekurven Kurve som viser årlige elsertifikatkvoter over elsertifikat-
ordningens virketid, fra 2012 til 2035.

Sentrale begreper
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Sentrale	begrep	 forklaring

fornybar		
kraftproduksjon

Kraft produsert fra fornybare energikilder som for  
eksempel vann, vind, sol, geotermisk eller bioenergi. 

overgangs-	
ordningen

Overgangsordningen omfatter anlegg som ble satt i drift 
før 1. januar 2012. Reglene for å kunne bli godkjent for 
ordningen er forskjellig i Norge og Sverige.

Elsertifikat-
beholdning

Elsertifikater som er utstedt, men ikke annullert, utgjør 
elsertifikatbeholdningen.

teknisk	justering Nødvendige justeringer i elsertifikatkvotene for å oppfyl-
le forpliktelsene i avtalen om elsertifikater mellom Norge 
og Sverige. Dette innebærer således ingen ambisjons-
høyning. 

NECS Det norske elsertifikatregisteret. Elsertifikatregisteret  
er et elektronisk register med oversikt over utstedelse,  
annullering og omsetning av elsertifikater. Det driftes  
av Statnett.

Cesar Det svenske elsertifikatregisteret. Elsertifikatregisteret er 
et elektronisk register med oversikt over utstedelse, an-
nullering og omsetning av elsertifikater. Det driftes av 
Svenska Kraftnät.

deklarasjon	av	
elsertifikatplikt

1. mars hvert år skal elsertifikatpliktige i Norge og Sverige 
deklarere sin elsertifikatplikt. I Norge gjøres dette på 
bakgrunn av innrapporterte verdier fra nettselskap. I  
Sverige deklarerer elsertifikatpliktige til Energimyndigheten. 

terminkontrakt	i	el-
sertifikatmarkedet

En terminkontrakt er en avtale mellom to parter om å 
kjøpe eller selge et antall elsertifikater på et forhånds- 
bestemt tidspunkt i fremtiden. Derfor skiller man mellom 
handelsdato og leveringsdato. Prisen bestemmes på  
handelstidspunktet.

Spotkontrakt	i	el-
sertifkatmarkedet

En spotkontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe 
eller selge et antall elsertifiakter til en pris som fastsettes  
på handelsdatoen . Det avtalte antallet med elsertifikater 
øverføres fra kjøper til selger innen en uke fra handelsda-
toen. 
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Et felles elsertifikatmarked – mer fornybar kraftproduksjon

Norge og Sverige har hatt et felles marked for elsertifikater 
siden 1. januar 2012. Det felles elsertifikatmarkedet fører til at de fornybare 

ressursene brukes mer effektivt enn om landene arbeider hver for seg. 
Årsrapporten om elsertifikatmarkedet utgis av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten. Med denne 
publikasjonen ønsker NVE og Energimyndigheten å fremlegge statistikk for 

elsertifikatsystemet og øke forståelsen for hvordan systemet fungerer.

Denne rapporten publiseres også på svensk og engelsk. 

Last den ned eller bestill publikasjonen på www.energimyndigheten.se eller www.nve.no


