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Oppdrag i forbindelse med andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen 

I tråd med Prop. 97 L (2014-2015) om endringer i lov om elsertifikater (første 

kontrollstasjon) legges det opp til at andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen 

gjennomføres slik at eventuelle lovendringer kan tre i kraft 1. januar 2018. Olje- og 

energidepartementet gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følgende oppdrag 

innenfor rammen av andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen.  

 

1. Teknisk justering av kvotekurven 

Basert på de justeringsprinsipper som ble anvendt under første kontrollstasjon, skal NVE 

analysere og foreslå eventuelle nødvendige justeringer av kvotekurven for at Norge skal 

oppfylle sine forpliktelser innenfor rammen av det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge 

og Sverige. 

 

2. Tidspunkt for godkjenning av anlegg 

NVE skal utrede behovet for også i Sverige å innføre et tidspunkt for når anlegg må være 

idriftsatt for å godkjennes for tildeling av elsertifikater innenfor rammen av det felles 

elsertifikatmarkedet. Det skal særlig vurderes om muligheten for å godkjenne anlegg som 

settes i drift etter 2020 kan påvirke investeringsklimaet generelt og måloppfyllelse i 2020 

spesielt. I analysen skal teknologisk utvikling, inkludert påvirkning på produksjonskostnader, 

vurderes særskilt. 

 

Analysen skal også inneholde en vurdering av hvordan produksjonsøkninger i forbindelse med 

opprustning eller utvidelse av anlegg som er godkjent for elsertifikater kan håndteres. 



Side 2 

 

 

3. Markedsforbedringstiltak 

NVE gir i dag informasjon til markedets aktører om en rekke forhold under 

elsertifikatordningen. Dette omfatter bl.a. informasjon om godkjente kraftverk under 

ordningen, kraftverk under bygging, samt beregningsrelevant forbruk og forholdet til 

kvotekurven. Denne typen informasjon er viktig for å sikre markedets funksjon. 

 

NVE skal legge frem informasjonstiltakene de har gjennomført, eller kommer til å 

gjennomføre, i perioden 2015-2017 med hensikt å styrke markedets funksjon. NVE skal i 

tillegg analysere om det er behov for ytterligere tiltak for å forbedre markedets funksjon, og 

ved behov foreslå tiltak.  

 

4. Utviklingen etter 2020 

NVE skal analysere hvordan en situasjon kan håndteres der kun én part vedtar nye mål etter 

2020.  NVE skal foreslå hvilke mulige forandringer, med fordeler og ulemper, som kan gjøres 

i en slik situasjon med hensyn til partenes forpliktelser innenfor rammen av det felles 

elsertifikatmarkedet. Det skal også tas hensyn til en eventuell innføring av et tidspunkt i 

Sverige for når anlegg må være idriftsatt for å kunne godkjennes for tildeling av elsertifikater.  

 

Tidsfrister 

Oppdrag 1, 2 og 3 skal overleveres departementet senest 30. juni 2016. Oppdrag 4 skal 

overleveres senest 18. oktober 2016. Oppdragene kan ved særskilt enighet mellom 

departementet og NVE rapporteres ved andre tidspunkter enn de ovenfor angitte for de 

respektive oppdragene. NVE skal ha kontakt med departementet om arbeidet underveis. NVE 

skal føre dialog med svenske myndigheter under de deler av oppdraget der dette er relevant. 

  

Det kan komme tilleggsoppdrag. 

 

Med hilsen  

 

 

Andreas H. Eriksen 

ekspedisjonssjef 

 Toril J. Svaan  

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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