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Høringssvar til OEDs forslag til forskrift om elsertifikater

Distriktenes energiforening (Defo) viser til tidligere uttalelser vedrørende forslaget til lov om
elsertifikater. Når det gjelder forslaget til forskriftsteksten har Defo noen merknader.

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som skal stimulere til økte investeringer i
produksjon av strøm fra fornybare energikilder, og det skal bli ett felles norsk-svensk marked
for handel med elsertifikater. Defo stiller seg derfor undrende til at det for de norske
produsentenes del er en strengere tilnærming til å komme med i ordningen etter 2021, enn hva
som er tilfelle i Sverige. I Norge legges det opp til en absolutt stopp fra 2021, det vil si at
anlegg som ikke har sin oppstart i løpet av 2021, de kommer ikke med i ordningen, mens
Sverige har man en nedtrapping etter 2021.

Denne forskjellen mener vi er uheldig. Det forhold at grensen er satt absolutt i Norge vil
kunne medføre press både på utbygger og på entreprenører. Dessuten har vi i Norge i dag en
utfordring hva gjelder saksbehandlingstiden hos konsesjonsmyndighetene. I sum vil en slik
absolutt grense være uheldig, og vi ber derfor om at det vurderes en tilsvarende
nedtrappingsordning i Norge slik det er foreslått i Sverige.

Det bør også være slik at de adrninistratives rutinene på norske og svensk side i forhold til de
registeransvarlige er mest mulig like. Ulikheter vil medføre økte kostander hos de som må
forhold seg til dette regelverket hos henholdsvis Statnett og SvK.

Det er av avgjørende betydning for markedet for kjøp og salg av sertifikater at markedet
"leverer" åpenhet og transparens. Det er derfor svært viktig at registeransvarlig følger opp
forslagets § 29 prisinformasjon fra første dag. Defo håper at det i tillegg utvikles et
tilfredsstillende marked på børsen for kjøp av salg av sertifikater

Når det gjelder forslagets § 19 -beregningsrelevant mengde elektrisk energi, mener Defo det
kan være uheldig å spesifisere unntakene fra elsertifikatsplikt i forskriften. Tatt i betraktning
at det legges opp til at unntakene listet opp i § 19 skal være identisk med de som i dag har
unntak fra elavgift bestemt av rundskriv fra Toll og avgiftsdirektoratet, mener vi at det er
tilstrekkelig og hensiktsmessig å vise til dette. Alternativt kan det over tid oppstå uklarheter
på dette området.
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Når det gjelder informasjon til sluttbrukere tar forskriften opp spørsmålet knyttet til
prisopplysning og markedsføring. Defo støtter at det skal opplyses om dette til sluttkunde og
at dette er en del av den åpenheten rundt ordningen som må tilstrebes. Defo stiller likevel
spørsmål om myndighetene har satt generell opplysningsarbeid knyttet til bruken av
elsertifikater tilstrekkelig på dagsorden. Sertifikatene vil medføre økte kostnader for
sluttbrukeren og vil på den måten utfordre på lik linje ved enhver prisøkning bransjens
omdømme. Derfor er det viktig at det skapes rom og forståelse for sertifikatenes begrunnelse
og hensikt. Et slikt arbeid mener vi bransjen og myndighetene må samarbeide om.

§ 23 i forskriften reiser også en rekke spørsmål knyttet til hvordan man skal beregne og
dermed også hvilken elsertifikatpris som skal fremkomme i kontraktene. Det faktum at det
her også handles med forwards kompliserer dette ytterligere. Forventningene til innholdet i
prisopplysningene må således klargjøres.

Med vennlig hilsen
Distriktenes energiforening, Defo
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