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Regjeringen må sørge for et grønt sertifikatsystem 
 
Etter et møte mellom den norske og den svenske energiministeren mandag 16. januar 
ble innføringen av et felles norsk-svensk sertifikatsystem for fornybar energi utsatt på 
ubestemt tid. Fra svensk side oppfattes det også som usikkert om Norge i det hele tatt 
ønsker å innføre et norsk-svensk sertifikatsystem. Etter møtet med den svenske 
ministeren, sa Olje- og energiminister Enoksen at Norge ikke rekker å få på plass et 
sertifikatsystem fra 2007, og at et felles norsk-svensk system er utsatt på ubestemt tid. 
 
Dette er svært uheldig for både den norske forsyningssikkerheten, miljøet og for norsk 
næringsutvikling, og skaper en meget uheldig usikkerhet om de langsiktige 
rammevilkårene for utbygging av ny fornybar energi i Norge. Underskriverne av dette 
brevet vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til å gjøre et nytt forsøk på å oppnå 
enighet med Sverige om et felles sertifikatsystem.  
 
Prosessen med å etablere et system for grønne sertifikater for grønn energiproduksjon 
har tatt flere år og dato for igangsetting har vært utsatt fra det opprinnelige planlagte 
oppstartstidspunktet 1.1.2006. En rekke prosjekter for fornybar energi er klar for 
utbygging så snart sertifikatsystemet er på plass. Om sertifikatsystemet utsettes, vil 
disse prosjektene ikke bli satt i gang, hvilket er svært uheldig for både miljøet og for 
kraftforsyningen. Utbygging av ny kraftproduksjon er kapitalkrevende, og er 
avhengige av langsiktige og forutsigbare rammevilkår. 
 
I et sertifikatmarked vil produsenter av fornybar energi utstede grønne sertifikater 
tilsvarende den mengden energi de har produsert. Energibrukerne blir pålagt å kjøpe 
en politisk bestemt andel fornybar kraft, og dette vil gi oss en tilleggsinntekt som gjør 
det mulig å bygge ut vindkraft og annen fornybar energi.  Vi mener et pliktig grønt 
sertifikatmarked gir god mulighet for å nå politiske mål for fornybar energi, samtidig 
som markedet sikrer at utbyggingsmålene nås til lavest mulig kostnad.  
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat har sterkt anbefalt etablering av et grønt 
sertifikatsystem:  
”… for å frembringe økt kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, er 
sertifikatsystemet et kostnadseffektivt virkemiddel, og i så måte overlegent dagens 
systemer med investerings- og driftsstøtte (...). Obligatoriske sertifikater er 
fordelaktig sammenlignet med andre alternative støtteordninger ved at det kan 
etableres en reell konkurranse mellom ulike potensielle prosjekter. (…) Ordningen vil 
på denne måte kunne gi betydelig økning i fornybar kraft til lave kostnader for 
samfunnet og forbrukerne.” 
 
I Soria Moria-erklæringen lover regjeringen økt satsing på fornybar energi. Det har 
vært bred politisk enighet om at et grønt sertifikatsystem er det mest hensiktsmessige 



virkemiddelet for å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder. 
Stortinget har gjort positive vedtak om innføringen av grønne sertifikater ved flere 
anledninger.  
 
Underskriverne av dette brevet er opptatt av at sertifikatmarkedet blir utformet så 
hensiktsmessig som mulig. Samtidig ønsker vi å uttrykke at regjeringen i jakten på det 
optimale sertifikatsystemet ikke må la dette stå i veien for at sertifikatsystemet i det 
hele tatt blir noe av. Vi oppfordrer derfor regjeringen om å prioritere enighet om et 
sertifikatsystem for grønn elektrisitet. Det er viktig at fornybar varme gis like gode 
rammevilkår som grønn elektrisitet. Dette bør regjeringen sørge for at er på plass 
samtidig som oppstarten av et sertifikatsystem for strøm.  
 
Utviklingen av ny, fornybar energi må ikke få stoppe opp. Den beste måten å sikre et 
sertifikatsystem for fornybar energi på plass til 1.1. 2007, er ved å holde på det norsk-
svenske sertifikatsystemet.  
 
Vi ber derfor regjeringen ta et nytt initiativ mot den svenske regjeringen for å etablere 
et felles norsk-svensk sertifikatsystem for fornybar energi fra 1.1. 2007.  
 
Den svenske regjeringen vil ferdigstille sitt reviderte lovforslag den 9. februar. Før 
den tid må den norske regjeringen sørge for å gi tydelige signaler om at Norge ønsker 
å etablere et felles svensk-norsk sertifikatsystem. Siste frist for den svenske 
regjeringen for å endre på sitt lovforslag er 22.mars da den svenske lovproposisjonen 
skal sende til Riksdagen. Før den tid ber underskriverne om at norske myndigheter 
forhandle fram en endelig avtale med Sverige om et norsk-svensk sertifikatmarked.  
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