
Grønne sertifikater –  
En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. 



Hva er elsertifikater? 

•  Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av 
fornybar kraftproduksjon 

•  Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar kraft enn det 
som er lønnsomt basert på kraftprisen alene 

•  Godkjent produksjon får tildelt sertifikater tilsvarende 
løpende produksjon av fornybar kraft 

•  Kraftleverandørene får plikt til å kjøpe sertifikater 
tilsvarende en andel av leveranser til alminnelig 
forsyning – kostnaden veltes over på sluttbrukerne 

•  Dersom sertifikatpliktige ikke har tilstrekkelig med 
sertifikater, ilegges en straffeavgift pr manglende 
sertifikat 

•  Sverige har hatt sertifikatmarked siden 2003 – den 
svenske ordningen gir en mal for det felles markedet 



Hva skiller elsertifikatene fra feed in-
systemer? 

•  Produksjonsstøtte 
•  Teknologinøytral – alle 

teknologier får samme støtte 
pr kWh 

•  Fast volum over tid – kan få 
mer eller mindre i enkeltår 

•  Variabel støtte – bestemmes i 
markedet 

•  Produksjonsstøtte 
•  Vanligvis ikke 

teknologinøytral – ofte ulike 
satser for ulike teknologier 

•  Kan være volumbasert (først 
til mølla) eller 
rettighetsbasert 

•  Fast støtte – garantert pris 
eller fast påslag 

Elsertifikater Feed in-systemer 



Bransjen har ønsket felles sertifikatmarked i lang 
tid 

•  Usikkerhet omkring fornybarpolitikken har skapt stor usikkerhet for 

investorer siden 2004 

•  Sertifikatmarked legger langsiktige, stabile rammebetingelser for 

fornybarutbyggere 

•  Markedsbasert system: Blir ikke endret fra år til år pga. 

budsjettekniske forhold eller skift i politiske vinder 

•  Sertifikatmarked sikrer effektiv utbygging av felles ressurser i Norden 

for å oppnå EUs fornybarkrav 



Prinsipper for norsk-svensk 
sertifikatmarkedet 

•  Innføres fra 1. januar 2012 
•  Samlet ramme på 26.4 TWh ny fornybar 

årsproduksjon fra 2012 til 2020 
•  På toppen av eksisterende mål for Sverige og 

eksisterende sertifikatberettiget produksjon i 
Norge  

•  Tildeling av sertifikater for kraftproduksjon som 
omfattes av EUs fornybarkrav: vind, vann og 
bioenergi 

•  Norge: Sertifikater til produksjonsanlegg med 
produksjonsstart etter 9. september 2009 

•  Og til vannkraft under 1 MW med byggestart 
etter 1.1.2004 

•  Tildelingsperiode 15 år (i perioden 2012 til 2035) 
•  Teknologinøytralitet: Alle anlegg som møter 

kravene får sertifikater 
•  Opprusting av eksisterende vannkraftverk gir bare 

rett til sertifikater i den grad investeringen øker 
produksjonen 

•  Forbrukerne kjøper sertifikater for en bestemt 
andel av forbruket 

•  I 2020 – når EUs krav skal oppfylles – deler 
landene oppnådd produksjon 50/50 



Felles marked gir effektiv måloppnåelse 

•  Sverige: Sikre tilgang til nok kostnadseffektiv 
produksjon – tilgang til større marked 

•  Dyrere å bygge ut 13,2 TWh i hvert land enn 26,4 
TWh i et felles marked. Energimyndigheten i Sverige 
har estimert den årlige gevinsten for Sverige til 
MSEK 100 – 200. 

•  Felles marked øker likviditeten i markedet og 
stabiliserer prisene. 

•  Poenget er ikke hvor energien produseres, men at 
hvert land er forpliktet til å finansiere en gitt del av 
utbyggingen. Det åpnes derfor for at flere land blir 
inkludert i det felles sertifikatmarkedet etter hvert. 

•  Avhengig av kostnadene for ulike teknologier i ulike 
områder, kan man få større eller mindre utbygging 
enn det norske kravet i Norge. 

Målene for fornybar energi er nedfelt i EUs fornybardirektiv som også 
Norge må gjennomføre i henhold til EØS-avtalen* 

*Forhandlingene med EU forventes sluttført innen påske 2011 



Hvordan fungerer sertifikatmarkedet? 
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Potensial Tilbudskurve Usikkerhet 

Flere forhold bestemmer faktisk utbygging 
og hva sertifikatprisen blir 

Hvor stort er 
potensialet for 
fornybarutbygging i 
Norge og Sverige 
innen 2020? 

• Hva er kostnadene?  
• Hva bør bli bygget 
ut først? 

• Hvilke teknologier 
vil sette prisen? 

• Hvilke prosjekter vil bli 
realisert?  

• Hvilke risiki og 
usikkerheter er knyttet 
til sertifikatmarkedet og 
fornybarutbyggingen? 



Det er mer enn nok potensial i Norge og 
Sverige til å oppfylle målet  

Sverige Norge Totalt 

Vann Opprustning TWh 0.5 2.5 3.0 

Vann Småkraft TWh 0 5-11 5-11 

Vind Onshore TWh 9-15 10-18 19-33 

Bioenergi TWh 4 1.5 5.5 

Totalt TWh 13.5-19.5 19-46 32.5-65.5 

•  Anslått potensial 8-39 TWh over kravet på 26,4 TWh – men stort 
utfallsrom 

•  Hva bygges ut først? 



Kostnader: Landbasert vind er trolig 
prissettende 

Mulig tilgang på investeringer i 
fornybar kraft i Sverige 
Mulig tilgang på investeringer i 
fornybar kraft i Norge 
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Sertifikatprisen bestemmes av utbyggingspris for 
ny produksjon og forventet kraftpris på lang sikt 
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• Lavere forventet kraftpris 
gir høyere sertifikatpris 



Hva kan skje med sertifikatprisene? 

•  Sertifikatkravet definerer et etterspurt volum over tid 

•  Overskudd av sertifikater kan spares til senere 

•  Hvem vil spare? Hvilket avkastningskrav vil de forlange 

•  Sertifikater er et langsiktig instrument – prisen endres hvis 

forventninger om langsiktig kraftpris, potensialer eller 

fornybarkostnader endres 

•  Selv om vannkraft er kostnadsgunstig er det betydelig usikkerhet 

knyttet til konsesjonstid og nettutvikling/- kostnader – hvor mye kan 

bli realisert innen 2020? 



Kommer investeringene? 
Det har i hvert fall skjedd mye i Sverige 

Kilde: STEM 

• Økt fornybar-
produksjon presser 
kraftprisen 

• Verdien av eksisterende 
produksjon reduseres 

• Men andre vil investere 
så lenge de nye 
prosjektene samlet sett 
er lønnsomme 

• Gode prosjekter bør 
derfor uansett 
gjennomføres! 

• Gunstige 
vannkraftprosjekter kan 
bli svært lønnsomme 

Energimyndighetens vurdering:  



Økt fornybarproduksjon og gir lavere priser i Norden 
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Vannkraft Vind 

Kjernekraft 

Kull/gass 

Nordisk prisdannelse 2000 and 2020 - prinsippillustrasjon 

Etterspørsel 

Etterspørsel 
2009 

… men overskudd og priseffekt kommer også an på etterspørselsutviklingen  

Etterspørsel 
2020? 



Scenarioet: ”Politics Work” anses som mest 
sannsynlig og gir betydelig prisfall 

Kullpris      CO2-pris     Fornybare   Kabler 

Mange forhold bestemmer utviklingen i prisnivå 
-  Men fornybarutbygging gir lavere kraftpris i Norden 
-  For hver 10 TWh faller prisene med 3-4 øre KWh 

Kilde: Challenges for Nordic Power – How to handle the renewable surplus, THEMA 
Consulting Group/Pöyry 



•  … og avhenger ikke bare 
av fornybarutbyggingen 

•  Utvikling i forbruk 

•  Utbygging av fornybare 

•  Nettutbygging 

•  Utbygging av kabler til 
utlandet 

  Men sertifikatprisen er 
den samme overalt 
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Virkningen på kraftprisen kan være ulik i ulike 
prisområder 

Befolkningssentre 

Mulig ny 
kraftproduksjon 

Mulig nye store 
forbrukspunkter 

Nye utenlands-
forbindelser 



Prisutvikling i det svenske markedet i tråd med 
teorien – bekymring for markedslikviditeten 



Litt mer om likviditeten og utviklingen i 
Sverige? 

•  Energimyndigheten har registret at lave likviditet er en utfordring for 

markedet 

•  Bekymring først og fremst knyttet til prisvolatilitet 

•  Børshandel med sertifikater på Nord Pool ble lagt ned pga liten aktivitet 

•  Handel i dagens marked skjer bilateralt 

•  Overskudd krever at noen er villige til å ta lange posisjoner i markedet 

•  Utvidet marked vil sannsynligvis øke likviditeten 

•  Økt handel over landegrensene – felles marked 



Hva skjer hvis flere land blir med? 

•  Markedet kan utvides til flere land 

•  … men det kan være en lang prosess 

•  Myndighetene i Norge og Sverige er opptatt av stabilitet 

•  Innlemmelse av flere land vil bli vurdert nøye 

•  Flere land kan gi ytterligere utbygging i Norge og Sverige – med 

konsekvenser for nordisk kraftpris 

•  Ingenting som tyder på at myndighetene er opptatt av eller bekymret 
for virkningen på kraftprisen 



Det er mange risikoforhold som må håndteres 
for AE som produsent og leverandør 

•  Bør gjennomføre gode prosjekter 
•  Men mange forhold som avgjør om et prosjekt er godt:  
•  Behandlingstid – konsesjon - timing 
•  Finansiering og risikovilje (og –evne) 
•  Nettilgang 
•  Prisområder 
•  Potensialer og kostnader i andre områder og andre 

teknologier 
•  Produksjonsprofil 

•  Får straff dersom vi ikke kan levere nok sertifikater 
•  Kan ikke nødvendigvis velte kostnaden over på 

kundene - konkurranseparameter 
•  God innkjøpsstrategi kan være et konkurransefortrinn 

Agder Energi 
produksjon 

LOS 



Oppsummering 

•  Sertifikatmarkedet kan øke kompleksiteten/
risikoen i markedet. Vi må bygge oss opp til å 
håndtere den økte risikoen. 

•  Sertifikatene representerer en forretningsmulighet. 
Det lønner seg ikke å holde seg utenfor. Vi må 
realiserer rettighetene nå!  

•  For mye kraft kan svekke verdien av den historiske 
porteføljen. Viktig å arbeide for tiltak – for 
eksempel økt utvekslingskapasitet – som 
motvirker verdiforringelsen 



Ekstras 



Energimyndighetens anslag for potensialer i Norge 
og Sverige – politisk retorikk eller en realitet? 

•  Gir eventuelt i 
underkant av 10 TWh i 
Sverige, resten i Norge 

•  STEM går ut fra:  
•  5 TWh ny bio i Sverige 
•  7 TWh ny vannkraft i 

Norge 
•  Resten vind på land – 

likt fordelt mellom 
Norge og Sverige 

13,2 


