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Forord 
 
Da jeg skulle bestemme meg for emne for masteroppgaven, hadde jeg lyst til å skrive om 

kraftmarkedet. ”Grønne sertifikater er et aktuelt tema nå for tiden”, fortalte en venn meg, 

og jeg begynte å lese litt om dette. Etter samtale med Nils Henrik von der Fehr, som er 

professor ved Samfunnsvitenskapelig institutt i Oslo, ble det klart at å skrive en oppgave 

Grønne sertifikater kunne være lærerikt for meg og dessuten taktisk med tanke på 

fremtidig arbeidsplass. Det har vært en lang prosess hvor jeg har måttet sette meg inn i 

mange ulike aspekter ved kraftbransjen for å kunne skrive om det som etter hvert har blitt 

omdøpt til elsertifikater.  

 

Jeg har hatt en fantastisk god veileder som heter Kjell Arne Brekke, som er ansatt ved 

Frischsenteret i Oslo. Han har vært flink til å veilede meg på mitt nivå, i tillegg til å ha 

lært meg mye om Excel. Denne hjelpen hadde jeg ikke klart meg uten, og er svært 

takknemlig. En stor takk rettes også til Erling Mork ved Nord Pool, for nyttige 

kommentarer og datamateriale, og Mari Hegg Gundersen ved NVE for oppklarende 

mailer. 

  

Jeg vil også få takke Kaja Valvatne og Frederik Raastad for kommentarer til det rent 

språklige ved oppgaven, samt Christian Åbyholm for faglige innspill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Universitetet i Oslo, 26. mai 2005 
 
 
 
Helge Marius Jansen 
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Sammendrag 
 
Klimaforpliktelser rundt om i verden har skapt et fokus på at elektrisitetsproduksjon ofte 

knyttes til forurensende utslipp, og at det bør være et internasjonalt mål å redusere disse 

utslippene. Samtidig som man skal spare miljøet for mest mulig forurensning, er det et 

faktum at energiforbruket stadig øker i takt med økonomisk vekst. Derfor har det blitt 

hevdet at en mulig løsning er å satse på stimuleringstiltak for å øke produksjonen av 

fornybar kraft, da dette er et godt virkemiddel for å redusere forurensende kraft samtidig 

som kraftproduksjonen øker. Sverige og Norge har valgt å satse på et felles marked for 

elsertifikater, som er en ordning som lar produsenter av fornybar kraft få rett til å selge 

disse etter hvor mye fornybar kraft de produserer. For å stimulere etterspørselen etter 

grønn elektrisitet, blir forbrukere av elektrisitet pålagt å kjøpe en andel elsertifikater etter 

hvor mye elektrisitet de konsumerer.  

 

Den økonomiske litteraturen om innføringen av elsertifikater har i stor grad drøftet 

effektivitetsproblematikken rundt dette, og påpeker at det finnes andre virkemidler som er 

mer effektive. En slik virkemiddelanalyse skal denne oppgaven ikke studere, da den skal 

se på usikkerheten rundt markedet for elsertifikater. Denne oppgaven drøfter markedet 

for elsertifikater, og hvordan det kan oppstå usikkerhet for aktørene i dette markedet da 

prisen på elsertifikater kan ventes å fluktuere i takt med naturgitte forhold. Amundsen 

m.fl (2003) har vist i sin analyse om innføringen av banking i elsertifikatmarkedet, at 

dette vil redusere prisvolatiliteten, og dermed kan sies å være en form for 

risikohåndtering. 

Et annet risikohåndteringsinstrument er systematisk å ta i bruk handel med derivater for å 

spre risiko blant aktørene. Forwards, futures, swaps og opsjoner er slike instrumenter, og 

disse blir allerede handlet mye i Nord Pools finansielle markeder i forbindelse med 

elektrisitetshandel. 

 

Denne oppgaven vil ta for seg derivathandel i forbindelse med at et 

elsertifikatsystem innføres, og hvordan aktørene kan benytte seg av  



 v

 

forwardkontrakter som hedginginstrumenter for å redusere usikkerheten og 

risikoen rundt sin virksomhet.  

 

Ved å la aktørene som omfattes av elsertifikatordningen handle i derivatmarkeder, vil de 

kunne spre risiko i markedet, og dermed oppnå en forutsigbarhet som 

elsertifikatmarkedet ikke kan gi dem. Aktørene kan på forhånd binde opp andeler 

elsertifikater til forhåndsavtalte priser, og dermed vil svingningene i elsertifikatprisen ha 

mindre innflytelse på aktørenes kjøp og salg av elsertifikater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

1 Innledning 

 

Elektrisitetsproduksjon knyttes ofte til forurensende utslipp. Det er et internasjonalt mål å 

redusere disse utslippene. Flere land, inklusive Norge, har derfor påtatt seg 

klimaforpliktelser for å redusere forurensende utslipp gjennom blant annet Kyoto-avtalen. 

Samtidig som det er et ønske å spare miljøet for mest mulig forurensning, er det et 

faktum at energiforbruket stadig øker i takt med økonomisk vekst. Det er derfor et mål i 

EU å øke forbruket av fornybar kraft fra 13 til 22 prosent innen 2010. Et av virkemidlene 

for å oppnå dette er å satse på stimuleringstiltak for å øke produksjonen av fornybar kraft. 

Sverige og Norge har valgt å satse på et felles marked for elsertifikater, som er en 

ordning som lar produsenter av fornybar kraft få rett til å selge et visst antall elsertifikater 

avhengig av hvor mye fornybar kraft de produserer. Forbrukere av elektrisitet vil bli 

pålagt å kjøpe en andel elsertifikater etter hvor mye elektrisitet de konsumerer for å 

finansiere ordningen med elsertifikatene. 

 

Den økonomiske litteraturen om innføringen av elsertifikater har i stor grad drøftet 

effektivitetsproblematikken rundt dette, og påpeker at det finnes andre virkemidler som er 

mer effektive. En slik virkemiddelanalyse skal denne oppgaven ikke studere.  

 

Denne oppgaven drøfter markedet for elsertifikater, og hvordan det kan oppstå usikkerhet 

for aktørene i dette markedet da prisen på elsertifikater kan ventes å fluktuere i takt med 

naturgitte forhold. Volatilitet i elsertifikatmarkedet kan bety at utbygging av fornybar 

kraft uteblir, som vil virke mot myndighetenes intensjoner om økt fornybar 

kraftproduksjon. Amundsen m.fl (2003) har vist i sin analyse om innføringen av banking 

i elsertifikatmarkedet, at dette vil redusere prisvolatiliteten, og dermed kan sies å være en 

form for risikohåndtering som skaper forutsigbarhet. 

 

Videre tar denne oppgaven for seg en forventet fremvekst av derivathandel i forbindelse 

med at et elsertifikatsystem innføres, og hvordan aktørene vil kunne benytte seg av 
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forwardkontrakter som hedginginstrumenter for å redusere usikkerheten og risikoen rundt 

sin virksomhet.  

 

Ved at aktørene som omfattes av elsertifikatordningen kan handle i derivatmarkeder, vil 

de kunne spre risiko i markedet, og dermed oppnå en større forutsigbarhet som 

elsertifikatmarkedet ikke kan gi dem. Aktørene kan på forhånd binde opp andeler 

elsertifikater til forhåndsavtalte priser, og dermed vil svingningene i elsertifikatprisen ha 

mindre innflytelse på aktørenes kjøp og salg av elsertifikater.  

 

2 Kraftmarkedet i Norden 

 

2.1 Omsetning av kraft 

 
Norge var i 1991 det første landet i Norden som deregulerte kraftmarkedet for å åpne for 

flere aktører i produksjon og distribusjon av elektrisitet. Statnett Markeds AS ble etablert 

som verdens første kraftbørs, men skiftet i 1996 navn til Nord Pool ASA, etter at svenske 

myndigheter deregulerte Sveriges kraftmarked. Affärsverket Svenska Kraftnät ble 50 

prosent deleier i Nord Pool, der Statnett SF eide den resterende delen. Dette innebar at 

handel av kraft og kraftproduksjon ble konkurranseutsatt i de to landene, men 

nettvirksomheten forble et regulert monopol. Etter hvert ble Nord Pool Spot AS opprettet 

for handel av den fysiske kraften, og der ble Eltra, Elkraft og Fingrid også deleiere. 

Under Nord Pool ASA finner man også Elbas, finansielle markeder, og en 

Clearingsentral. 

 

2.2 Overføringsnett med systemansvarlige 

 
Hvert land har overføringssystemoperatører (Transmission system operators, TSO) med 

ansvar for drift og utbygging av store andeler av elektrisitetsnettet i og mellom landene. 

Kraftnettet i Norge deles inn i sentralnett, regionsnett og lokale distribusjonsnett. 

Sentralnettet overfører strøm mellom landsdeler, og har den høyeste spenningen (300 og 
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420 kV). Regionsnettet transporterer strømmen fra sentralnettet inn til kommunene med 

en lavere spenning (66 og 132 kV). De lokale distribusjonsnettene transformerer 

strømmen til et lavere spenningsnivå, og viderefører elektrisiteten til husholdningene. 

Statnett SF er underlagt Norges Vassdrags- og Energidirektorat og eier 85 prosent av 

sentralnettet 

 

Elektrisitet er vanskelig å lagre, så i det øyeblikket elektrisiteten blir produsert og levert 

på nettet, vil den måtte bli konsumert. I Norden er systemoperatørene ansvarlige for at det 

til enhver tid eksisterer balanse mellom forbruk og produksjon av elektrisitet. De fem 

overføringssystemoperatørene i Norden er: 

 
LAND:      TSO: 
Norge      Statnett 
Sverige      Svenska Kraftnät 
Danmark-Sjelland    Elkraft System 
Danmark-Jylland og Fyn    Eltra 
Finland      Fingrid 
 
Tabell 1 Kilde: Nord Pool ASA 

 

2.3 Kraftproduksjon i de nordiske landene 
 
Sverige og Norge stod for til sammen 75 prosent av total produksjon av elektrisitet i 

Norden i 2001. Dette utgjorde 290 TWh av totalt 387 TWh. Netto ble det handlet 21 

TWh mellom de Nordiske landene, i tillegg til 19 TWh som ble handlet utenfor Norden. 

Kraft generert i de fire Nordiske landene i 2001 er i fig 1. 

 
Land: Hydro Termisk Atomkraft Fornybar Totalt 
Sverige 78,5 10 69 0,5 158
Norge 121 1 - - 122
Danmark - 32 - 4 36
Finland  13,3 36 22 - 71
Totalt 212,8 79 91 4,5 387

 
Tabell 2 Kilde: Nord Pool ASA 
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Kraftproduksjonen i Norden kan deles inn i fire hovedkilder; hydrokraft, termisk, 

atomkraft og fornybar energiproduksjon, hvorav rundt halvparten er hydrokraft. 

Kraftinstallasjoner som genererer hydrokraft har både høye investeringskostnader, og 

høye faste kostnader. Hydrokraft er avhengig av nedbørsmengden. Selv om 

vannmagasinene fungerer som lager, varierer prisen på strøm kraftig, avhengig av om det 

er et tørt eller vått år. Hydrokraft er miljøvennlig og fornybar, samt at de variable 

kostnadene er svært lave (Kristensen, 2003). Selv om hydrokraft er fornybar, vil gammel 

hydrokraftinstallasjoner i Norge ikke få tildelt elsertifikater, fordi disse allerede er 

konkurransedyktige. Det skilles derfor mellom sertifikatberettiget og konvensjonell 

kraftproduksjon i oppgaven for å unngå forvirring. Konvensjonell kraft betyr 

forurensende kraft, men siden Norge nesten ikke har forurensende kraftproduksjon, vil 

også gammel vannkraft i Norge få denne betegnelsen. 

 

Vindkraft er svært avhengig av værforhold for å kunne generere kraft, og disse 

installasjonene har relativt høye investeringskostnader, men lave variable kostnader 

(ibid). Vindkraft er umulig å regulere ved at disse installasjonene genererer den kraften 

som været tilsier (ibid). Vindkraftprodusentene vil være sertifikatberettiget. 

 

Termisk kraft (kull, gass og lignende) har relativt høye variable kostnader som varierer 

med prisen på innsatsfaktorene, men har et reguleringspotensial ved at driftsansvarlig ved 

installasjonene selv velger input og output (ibid). Denne typen kraftproduksjon er 

konvensjonell, og vil ikke være sertifikatberettiget. 

 

Atomkraft har den fordelen at med en gang installasjonen er driftsklar, vil andelen energi 

forløpe seg som konstant, men har svært miljømessige ulemper ved at avfallet er 

vanskelig å håndtere forsvarlig (ibid). 
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 Fig 1 Kilde: Nord Pool ASA 

 

For 2003 var det små endringer i produksjonssammensetningen som vi ser i tabell 2, og 

grafisk kan man se det i fig 3. Ved å sammenligne Norges produksjon av kraft i 2001 og 

2003 blir det klart at denne produksjonen, som stort sett er hydrokraft, fluktuerer med 

naturgitte forhold.  

 
 
 Hydro Termisk Atomkraft Fornybar Totalt 
Sverige 53 14,5 65 0,5 133
Norge 106 1 0 0 107
Danmark 0 38,5 0 5,5 44
Finland  9,5 49 21,5 0 80
Totalt 168,5 103 86,5 6 364

 

Tabell 3  Kilde: Kristensen, 2003; ref: Nord Pool ASA 

 
I figur 2 og 3 vises produksjonssammensetningen som andel av total kraftproduksjon, da 

denne ikke har endret seg vesentlig. Fornybar kraft har enda ikke blitt definert i Norge, 

selv om 99 prosent av Norges kraftproduksjon er vannkraft. 
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Fig.2 Kilde: Kristensen, 2003 ref: Nord Pool ASA   Fig.3 Kilde: Nord Pool ASA 

 

3 Et felles nordisk kraftmarked 
 
 
Det nordiske produksjonsmønsteret er gunstig ved at elektrisiteten går fra hydroområder 

til termiske områder i nedbørrike år og motsatt i nedbørfattige år. I nedbørrike år vil 

dermed hydrokraftområder eksportere til termiske kraftområder. Dette vil redusere 

utslipp fra kullkraftproduksjonsområder i nedbørrike år. Energistrømmen har også en 

tendens til å gå fra hydrokraftområder til termiske kraftområder om dagen, og motsatt om 

natten. Dette gjør at den termiske kraftproduksjonen kan operere med en jevn 

produksjonsmengde i løpet av døgnet, mens hydrokraftområdene kan lagre kraften (i 

vannmagasinene) i perioder der etterspørselen avtar. 

 

3.1 Det fysiske markedet (Spotmarkedet) 

 
Den fysiske handelen av elektrisitet finner sted i Nord Pool Spot marked, Elspot. Dette 

markedet utgjør ca 40 prosent av den totale elektrisitetshandelen mellom de nordiske 

landene, og andelen øker stadig. Det foregår også handel bilateralt mellom aktørene i de 

nordiske landene som ikke handles over Nord Pool. Elspot er et marked der kontraktene 
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bestemmes 24 timer før den fysiske leveransen. Aktørene er produsenter, distributører, 

store industrielle foretak, energileverandører, TSO, og store konsumenter. Alle kjøps- og 

salgsordre blir registrert, og utgjør til sammen en tilbuds- og en etterspørselskurve. I fig. 

4 illustreres likevektsprisen i skjæringspunktet mellom de to kurvene, spotprisen, som 

også kalles for systemprisen. Elektrisitetskvantumet blir også bestemt i dette markedet.  

 

Det fysiske volumet som ble handlet på Nord Pool Spot AS var 118 TWh i 2003, og 167 

TWh i 2004 (Nord Pool ASA1).  

   
Fig.4 Kilde: Nord Pool ASA 

 
 
Spotprisen spiller en viktig rolle ved å balansere produksjon, konsum og handel med 

andre land. Overføringskapasiteten mellom de nordiske landene, og mellom regioner i 

Norge, er begrenset og kan derfor karakteriseres som flaskehaler. Dette gjør at Nord Pool 

er nødt til å bruke to forskjellige prismekanismer. Tilbud og etterspørsel i Sverige og 

Norge er forskjellig og overføringskapasiteten mellom landene er ikke tilstrekkelig til å 

jevne ut forskjellene i tilbud og etterspørsel. Det jobbes med å øke denne kapasiteten 

mellom de nordiske landene, slik at elektrisiteten i Norden flyter fritt til regioner med 

høyest etterspørsel.  

 

                                                 
1 http://www.nordpool.com/ 
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I Norge har man områdepriser, som kan avvike fra de andre områdene dersom nettet ikke 

klarer å overføre mer elektrisitet.  

 

I Sverige, Finland og Danmark benytter man seg av gjenkjøpsavtaler, der TSO betaler 

kraftprodusentene for å øke eller redusere deres produksjon for å oppnå markedsbalanse. 

 

3.2 Regulatormarkedet 

 
Regulatormarkedet brukes for å balansere produksjon og konsum, samt opprettholde en 

stabil frekvens på elektrisitetsnettet. Produsentene forplikter seg til systemoperatørene til 

gitte priser, og hvor lenge de er villige til å regulere produksjonen opp eller ned. Dersom 

en ubalanse på nettet forekommer, vil systemoperatøren velge de billigste regulatorene til 

å skape balanse igjen (Nord Pool ASA). 

 

3.3 Elbasmarkedet 

 
Elbas er et organisert balansejusteringsmarked for Sverige, Finland og Sjelland. Der 

balanseres produksjon og konsum av elektrisitet opptil en time før leveranse (ibid). 

 

Regulator- og balansemarkedene er verktøy for landenes TSOs for å skape balanse på 

nettene. 

 

3.4 Det finansielle markedet 

 
Det er fire typer derivatkontrakter som blir handlet på Nord Pool; Futures, Forwards, 

Contracts for Difference og Opsjoner. Det finansielle markedet brukes for prishedging og 

risk management i OTC-markedet. Tidshorisonten er inntil fire år (Nord Pool ASA). Et 

derivat er et finansielt instrument, en kontrakt mellom to parter, hvor verdien er bestemt 

av prisen på det underliggende produktet. Bruken av derivatene er for at aktørene i 
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krafthandelen skal kunne ta risiko, spre risiko og begrense risiko ved å sikre seg mot 

endringer i underliggende produktpriser (prishedging). 

 

Over The Counter-markedet (OTC) er et elektronisk marked som er et alternativ til 

børshandel fordi handelen forekommer uten at en regulert børs er involvert.  

 

Futures (terminkontrakter) og Forwards er kontrakter som er like bortsett fra at futures er 

standardiserte kontrakter som handles på børs, mens forwards er kontrakter som inngås 

av to parter utenfor børs. Futures og forwards er finansielle kontrakter som forplikter 

kjøper (selger) å kjøpe (selge) et produkt til en bestemt pris på en bestemt dato i 

fremtiden (så lenge den ikke er kansellert før den utløper). 

 

Contract for Deliverence (CfD) er en spesiell form for forward kontrakt, der verdien er 

prisforskjellen mellom Systemprisen og områdeprisene. 

 

En opsjon er en rett, men ikke plikt til å innløse kontrakten ved et bestemt tidspunkt i 

fremtiden. Man skiller mellom en Call som er en rett til å kjøpe aktiva til en 

underliggende pris (”strikepris”), og en Put som er en rett til å selge aktiva til en 

underliggende pris. Hver kontrakt har en utsteder (short position) og en kjøper (long 

position). Opsjonsbetingelsene er at utsteder mottar en premie av kjøper for at han skal 

forplikte seg til å innløse kontrakten til strikeprisen dersom kjøper velger å benytte seg av 

retten til å innløse opsjonen. Dersom kjøper velger å ikke benytte seg av retten, vil 

premien være utsteders profitt.  

 

Nord Pool har en clearingsentral som trer inn som kontraktsmotpart i finansielle 

kontrakter. De påser at aktørene har god nok kredittverdighet til å foreta handel i 

markedet, og fungerer som en siste betalingsinstans dersom en av aktørene ikke kan 

innfri kontrakten. Dette reduserer den finansielle risikoen for aktørene i derivatmarkedet 

(Nord Pool ASA). 
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4 Miljø i fokus 

 
4.1 Høyt og voksende energiforbruk 
 

Etter hvert som økonomisk aktivitet har økt de siste 50 årene, har det samtidig blitt 

fokusert i større grad på de negative konsekvensene som dette medfører. 

Markedsmekanismene har blitt kritisert for at de ikke fanger opp eksternaliteter som blir 

regnet som kostnader for samfunn og miljø. Energiforbruket har vokst betraktelig i 

vestlige land, og billig elektrisitet i Norge, har historisk vært en av hovedgrunnene til det 

høye energiforbruket i Norge. Norge har bygget opp en elektrisitetsintensiv industri 

basert på lave strømpriser. I tillegg bruker husholdningene i landet en stor del elektrisitet 

på oppvarming i kalde årstider. Norge ligger på fjerdeplass over de landene som har 

høyest energiforbruk pr. innbygger med et elektrisitetsforbruk på 25 193 kWh i 2003 

(STEM, 07/2005).  

 

Elektrisitetsproduksjonen i Norge kommer hovedsakelig fra fornybar kraftproduksjon 

som ikke forbindes med forurensning, men denne produksjonen har hatt en tendens til å 

svinge i ulike perioder (siden kapasiteten er avhengig av om vi har våte eller tørre år, jo 

mer nedbør, desto større produksjon). I 2002 var samlet elektrisitetsproduksjon i Norge 

på 130,5 TWh, og landet eksporterte 9,7 TWh elektrisitet. I 2003 lå samlet produksjon på 

107,1 TWh, og Norge importerte 7,9 TWh elektrisitet fra utlandet. Sistnevnte år kunne 

dermed norske produsenter ikke forsyne det norske markedet, og det norske konsumet 

benyttet seg av elektrisitet produsert fra forurensende produsenter i Russland, Danmark 

og Sverige. Derfor har energiforbruk som en hovedkilde til forurensning kommet i fokus 

de siste årene.  

 

4.2 Mål om å redusere forurensende utslipp 
 

Kyotoprotokollen av 1997, binder landene som har ratifisert avtalen til å redusere CO2-

utslippene innen 2005. Selv om blant andre USA ikke vedkjenner seg denne avtalen, har 

Kyotoprotokollen fått alle landene som har ratifisert protokollen, til å satse på 
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miljøvennlige produksjonsmetoder innen kraftsektoren. Dessverre betyr USAs boikott at 

avtalen dermed mister mye av sin antatt store effekt på reduksjon av CO2. 

 

Gøteborg protokollen, av 1999, er en annen avtale som binder landene som har ratifisert 

den til å redusere omfanget av sur nedbør. Den har også bidratt til å øke fokus på 

miljøvennlige produksjonsmetoder. 

 

4.3 Virkemidler for å redusere forurensende utslipp 

 
I forbindelse med en klimakonferanse i Berlin i desember 2004, skiller Atle Midttun 

(2004) i sin rapport mellom fire ulike virkemidler som myndighetene kan benytte seg av 

for å oppnå miljøøkonomiske mål. Det minst radikale virkemiddelet er markedsjustering, 

for å fange opp kostnader forbundet med eksternaliteter, i form av skatter og avgifter.  

 

 Den andre måten er en deregulering av markedene ved å åpne for konkurranse, under en 

antagelse om at det foreligger en interesse fra både kjøper og selger av produktet for 

handel. Dette betyr at aktørene blir utsatt for gjeldende markedslover, i stedet for at 

aktørene beskyttes av reguleringer. En deregulering av elektrisitetsmarkedet ble foretatt i 

Norden på 90-tallet. 

 

Det tredje virkemiddelet er ”Markedsdesign for spesielle overføringer”, der 

myndighetene institusjonaliserer spesielle elementer i markedet for å skape stabile 

rammer slik at det skal fungere etter en modell som er bestemt av myndighetene. Dette 

skjer i Norden ved at aktørene i elektrisitetsmarkedet må få tillatelse og tilgang til 

nettsystemet for å handle elektrisitet. 

 

Det fjerde virkemiddelet går lenger enn det tredje, da myndighetene konstruerer et 

marked som skal gi aktørene incentiver til å handle ut ifra myndighetenes intensjoner. 

Denne markedsintervensjonsmodellen ligger til grunn for markedet for elsertifikater og 

markedet for utslippstillatelser. I dette tilfellet er målet å satse på mer fornybar 

kraftproduksjon. Denne oppgaven drøfter nettopp markedet for elsertifikater. 
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5 Fornybarhetsdirektivet fra EU og kriterier for fornybar kraft 

 

Siden det har blitt fokusert på å øke andelen fornybar elektrisitet, ba Olje- og 

energidepartementet i brev av 7. juli 2003 NVE om å ta ansvaret for implementeringen av 

EUs Fornybarhetsdirektiv. Dessuten ble NVE bedt om å utrede en eventuell etablering av 

et pliktig grønt sertifikatmarked for fornybar kraftproduksjon i Norge. 

Fornybarhetsdirektivet pålegger EU-landene at en økt andel av energiforbruket skal 

dekkes av kraft fra fornybare kilder innen 2010. Direktivet sier ingenting om hvordan de 

veiledende målene skal oppnås, men åpner for blant annet omsettbare sertifikater (OED, 

24.11.2004, og NVE, 11/2004, s13).  

 

Elsertifikatordningen er ment å være teknologinøytral, og skal virke mellom Norge og 

Sverige i første omgang (NVE, 11/2004, s13). 

 
”Fornybar energi har den fordelen at den kan reproduseres samtidig som den blir 

konsumert. Naturen sørger selv for at dette skjer, og derfor er fornybar energi 

kostnadseffektiv, i tillegg til å være miljøvennlig” (ibid). 

 

Formålet med et pliktig sertifikatmarked er å fremme elektrisitet basert på følgende 

fornybare energikilder: 

• Vindkraft 

• Solenergi 

• Geotermisk energi 

• Bølge og tidevannsenergi 

• Vannkraft 

• Biomasse 

 

Denne definisjonen er basert på svenske myndigheters definisjon av fornybar kraft (Den 

svenska regeringens proposition 2002/02:40). Den har tatt utgangspunkt i definisjonen til 

RECS (Renewable Energy Certificate System), som er en standard satt av europeiske 

kraftselskaper, et frivillig avtalebasert marked. I denne heter det: “Renewable energy is 
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energy excluded that generated from fossil or nuclear fuels” (NVE, 11/2004, s.14). I 

Norge er 99 prosent av all elproduksjon fornybar siden den består av vannkraft, men ikke 

alle disse er sertifikatberettiget. ”Derfor må Norge til en viss grad tilpasse sine 

definisjoner til det som er gjort innenfor EU” (ibid). 

 

For at vannkraft skal implementeres i sertifikater sertifikatsystemet, vil kun ny vannkraft 

få utstedt (ibid). Dette begrunnes ut fra at eksisterende vannkraft allerede er 

konkurransedyktig, og dermed faller stønadsbehovet bort. Svenske vannkraftanlegg som 

blir med i sertifikatordningen er de som: 

 

• Har en aggregatstørrelse på maks 1 500 kW 

• ble tatt ut av drift før 1. juli 2001 og som deretter ble satt i drift etter utgangen av 

2002 

• ble satt i drift første gang etter utgangen av 2002 

 

Norske vannkraftanlegg som blir med i sertifikatordningen er de som: 

 

• Ble satt i drift etter 1. januar 2004 

 

I Norge foreligger det et lovforslag (OED, 24/11/2004), der fornybarhetskriteriet til den 

europeiske standarden ligger til grunn, men kun anlegg som er påbegynt etter 1.1.2004 vil 

være sertifikatberettiget. I en pressemelding fra Olje og energidepartementet (14.2.2005) 

står det at en innføring av sertifikatordningen er utsatt til tidligst 1.1.2007. 

 

5.1 Hvilke mål myndighetene ser for seg i Norge og Sverige 
 

I Norge vil sertifikatberettiget kraft i 2005 utgjøre 1 prosent av det stasjonære 

kraftforbruket (omkring 1,5 TWh av totalt 150 TWh), og andelen vil øke til 7.5 prosent i 
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2010. Dette forventes hovedsakelig å komme fra nye vannkraftanlegg og vindkraft (Zero, 

20052). 

 
Sertifikatberettiget kraft skal øke med 10 TWh fra år 2002 til 2010 i Sverige, og andelen 

vil øke fra 7.4 prosent i 2003 til 16.9 prosent i 2010 (NVE, 11/2004, s.25). 

 

6 Elsertifikater 

 

En ordning i Norge og Sverige for å øke den fornybare kraftproduksjonen gjennom å 

innføre et pliktig elsertifikatsystem, krever klare retningslinjer. For å øke andelen 

fornybar energi, foreslås det å bruke de energikildene som er beskrevet foran. 

I høringsnotatet om utkast til pliktige elsertifikater, 24. november 2004, defineres et 

pliktig elsertifikatmarked som et tiltak for å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare 

energikilder. Produsenter av fornybar elektrisitet mottar elsertifikat etter hvor mye de 

produserer. El-leverandørene blir samtidig pålagt å kjøpe elsertifikater på vegne av 

forbrukerne i forhold til sine kraftleveranser til disse. Kostnadene av dette vil derfor bli 

betalt av sluttbrukerne av elektrisitet. Det vil dermed genereres inntekter til produsentene 

av fornybar el, både fra kraftmarkedet og fra elsertifikatmarkedet. Lovforslagets 

intensjoner er å stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder.  

 

Ideen er at konkurransen mellom produsenter av fornybar energi skal sikre at prisen på 

elsertifikatene, gitt pålagt kvoteplikt, avspeiler den faktiske kostnadsforskjellen mellom 

fornybar og ikke-fornybar energi (Bye, 2003, og Bye, Skytte og Olsen, 2002). Ikke-

fornybar energi anses å ha eksterne kostnader som ikke fanges opp av prismekanismen. 

Dermed gjenspeiler tilbudskurven for elsertifikater de langsiktige marginalkostnadene for 

alle fornybare energiteknologier. Disse kan per i dag tolkes som umodne teknologier som 

ikke er konkurransedyktige.  

 

                                                 
2 http://www.zero.no/fornybar/20030219-2.php 
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I figur 4 vises tilbuds- og etterspørselskurvene for elsertifikatordningen grafisk. 

Tilbudsfunksjonen, T(el-s), er en funksjon av stigende marginalkostnader, og 

produsenten tilpasser seg til en pris lik marginalkostnader. Dersom fornybar 

kraftproduksjon ikke mottok elsertifikater, ville det kun tilbys en mengde A av fornybar 

energi, til P(e) som er prisen på elektrisitet. Hvis det er et politisk mål å øke mengden 

fornybar kraft, vil en kvoteplikt som pålegges forbrukerne, skape en etterspørsel etter 

elsertifikater. E(el-s), er en funksjon av elektrisitetsprisen og en andel av 

elsertifikatprisen.  Denne etterspørselen vil avhenge av hvor stor kvoten er, og 

myndighetene kan dermed bruke kvoten som et instrument for å nå en ønskelig mengde 

B, der de sertifikatberettigede kraftprodusentenes marginalkostnader er lik prisen på 

elektrisitet og prisen på elsertifikatet (P(s)). Dermed er det skapt et marked for 

elsertifikater, der prisen på disse er en allokeringsmekanisme som igjen influerer selve 

produksjonen av fornybar og ikke-fornybar elektrisitet.  

 

Likevektsprisen for elsertifikater befinner seg der tilbudskurven skjærer 

etterspørselskurven, og størrelsen på denne bestemmer hvor mange sertifikatberettigede 

kraftprodusenter som velger å bygge kapasitet for fornybar kraft (se fig.4). 

 
Fig. 4 Kilde: Bye, Olsen og Skytte 
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Den fornybare teknologien kan produseres til en samlet pris, P(e) som er spotprisen i 

kraftmarkedet i tillegg til P(s) som er prisen på et sertifikat. Det er her viktig å merke seg 

at det er prisen for elsertifikatene, og ikke for fysisk el, som dannes i dette markedet.  

 

6.1 Andel av kraftkonsumet, α, går til elsertifikater 

 
En analyse av andelen av kraftkonsumet som skal gå til elsertifikater blir utledet av Ingrid 

Kristensen (2003), og denne er gjengitt i figur 5, 6 og 7. Man tar utgangspunkt i det 

fysiske elektrisitetsmarkedet der likevektspunktet vil ligge i skjæringspunktet for tilbuds- 

og etterspørselskurvene, i planet p1x1 (pris = p1 og mengde = x1). Det vil være et 

konsumentoverskudd lik KO, og et produsentoverskudd lik PO for de konvensjonelle 

kraftprodusentene. Den stiplede delen av T-kurven kan tolkes som den delen av tilbudet 

som karakteriseres som fornybar (sertifikatberettiget) kraft. Denne ansees å ha høyere 

marginalkostnader enn allerede eksisterende kraftproduksjon.  

 

 
Dersom man innfører et krav om at andel α (alfa) skal være fornybar kraft, vil 

tilbudskurven skifte utover til T+.  
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Denne kurven er ikke parallell med den opprinnelige T-kurven, pga at α endrer helningen 

for hver x, lik: 

   

(1)  T+(p) = T(p) * (1+α). 

   

 

I praksis vil konsumenten betale en høyere pris fordi en andel, α, er innført. Dette 

impliserer et parallelt skift oppover i figuren til T* (fig 7). Det nye likevektspunktet er 

der T* skjærer E, i (x2,p2). P2 er den nye konsumentprisen og x2 er totalt volum av 

elektrisitet som blir konsumert. I denne modellen vil innføringen av en andel, α, medføre 

et prisfall og dermed en økning i elektrisitetskonsumet. Denne effekten av innføringen av 

en andel som skal gå til elsertifikater (Bye, Olsen og Skytte, 2002) skal jeg ikke analysere 

her, men bare vise intuisjonen bak α (alfa) i denne grafiske fremstillingen. 
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Den nye salgsprisen i kraftmarkedet vil i figuren bli p3, og produksjonen av 

konvensjonell kraft vil reduseres til x3. Innføringen av en andel α, vil øke produksjonen 

av fornybar kraft med (x2 – x3). Tilbudskurven for fornybar kraft vil kunne illustreres 

ved å parallellforskyve den stiplede delen av T-kurven mot venstre. Alfa vil dermed 

kunne uttrykkes slik: 

 

(2) α = (x2 – x3)/x2 

 

Sertifikatprisen, Pc, blir lik den ekstra tilføringen som en produsent av fornybar kraft 

trenger for å dekke marginalkostnadene sine i produksjonen. Dette medfører at 

produsenten får for hver MWh, Pc i tillegg til p3. 

 

Konsumentprisen blir: 

 

(3) p2 = x2 * (p3 + α * Pc) 
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Av denne ligningen ser man at konsumenten blir pålagt å betale kun en andel av 

produsentenes marginalkostnad. Dersom myndighetene bestemmer seg for en kvoteandel 

for de sertifikatpliktige, uten å ta hensyn til hvor mye fornybar kraft som faktisk kommer 

til å bli produsert, vil myndighetene i ettertid måtte justere denne andelen. 

 

6.2 Usikkerhet og volatilitet i elsertifikatmarkedet 
 
Volatilitet i produksjonen av sertifikatberettiget elektrisitet skaper volatilitet i elprisen og 

elsertifikatprisen (Bye, Olsen og Skytte, 2002). Vinteren 2002/03 var en periode der 

fyllingsgraden i norske magasiner var lav, og sammen med lave temperaturer førte dette 

til høye priser på elektrisitet. Dette var en periode der faktorer ved både tilbudssiden og 

etterspørselsiden hadde stor innflytelse på elspotmarkedet. 

Produksjon av fornybar energi er avhengig av værforhold, slik at elprisen er lavere i 

nedbørrike og vindfulle perioder (ibid). I perioder med relativt mindre fornybar 

kraftproduksjon vil sertifikatberettigede kraftprodusenter produsere færre elsertifikater, 

og den reduserte andelen elsertifikater som tilbys i markedet vil ikke kunne dekke 

etterspørselen etter disse til den gamle markedsprisen. For at markedet skal klareres, må 

prisen for elsertifikater øke til et nytt likevektspunkt der tilbud og etterspørsel for 

elsertifikater på nytt klareres. I fig. 8 er dette illustrert ved at tilbudskurven skifter til 

venstre, og dermed skaper høyere sertifikatpriser til en lavere produsert mengde. Denne 

figuren er basert på fig.4, der elsertifikatprisen var P(s), mens elsertifikatprisen har nå økt 

til P(s*). Det forutsettes at elektrisitetsprisen ikke endres, for å forklare endringen i 

elsertifikatprisen isolert. I figur 8 vil elektrisitetsforbruket måtte reduseres  fra B til B*, 

ved en økning av elsertifikatprisen.   
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Fig. 8 

 
I nedbørrike og vindfulle perioder vil det produseres mer fornybar kraft, og tilbudskurven 

vil dermed skifte utover. Dette vil øke elektrisitetsmengden, skape lavere priser i 

elspotmarkedet, samtidig som flere sertifikater vil bli utstedt, noe som igjen vil føre til 

lavere sertifikatpriser. 

 

Dette gir grunnlag for usikkerhet i sertifikatmarkedet, for de fornybare kildene vil være 

kjennetegnet ved en fluktuerende produksjon, og er derfor utsatt for en viss mengderisiko 

(Bye, Olsen og Skytte, 2002). 

 

6.3 Støttesystem med maksimumspriser og minimumspriser 
 

Det er sannsynlig at elsertifikatprisen vil svinge. Slike fluktuasjoner svekker intensjonen 

bak elsertifikatordningen, fordi det skaper usikkerhet hos potensielle utbyggere. Dersom 

svingningene ikke er ønskelige kan myndighetene innføre garantipriser, både for 

produsenter og konsumenter. En garantipris for produsentene, en minimumspris, vil 

skape forutsigbarhet for disse, da elsertifikatprisen aldri vil bli lavere enn denne. Det er 

opp til myndighetene å bestemme den. Produsentene av fornybar kraft skal få en 

minimumspris dersom det tilbys altfor mange sertifikater i markedet, slik at prisen 
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synker. Dette kan oppstå dersom kvoteandelen er satt for lavt. Da forplikter 

myndighetene seg til å intervenere i markedet, og vil i tilfelle måtte kjøpe opp 

elsertifikater. 

 

Det vil bli nødvendig å innføre en maksimumspris for å beskytte konsumentene mot for 

høye elsertifikatpriser, da prisen på disse kan stige som et resultat av enten markedsmakt 

eller for høy kvoteandel pålagt konsumentene. Da må myndighetene intervenere ved å 

utstede flere sertifikater, justere ned kvoten eller subsidiere konsumentenes forbruk av 

elsertifikater. 

 

Innføringen av både maksimums- og minimumspriser vil bidra til å svekke markedets 

transparens, da markedskreftene ikke kan oppføre seg fritt. En svekkelse av markedets 

transparens betyr at dersom prisen på elsertifikater treffer maksimumsprisen, blir det 

vanskelig å anslå hvor stort etterspørselsoverskuddet egentlig er. Prisen reflekterer 

knapphet i markedet, og prisreguleringer skjuler knappheten. Siden elsertifikatordningen 

er et instrument som benyttes for å stimulere til økt produksjon av fornybar kraft, vil 

knapphet i elsertifikatmarkedet ikke kunne sammenlignes med knapphet i et varemarket. 

En analyse som sammenligner knapphet i et varemarket og elsertifikatmarkedet, vil ikke 

gjennomgås i denne oppgaven. 

 

 Ifølge Amundsen m.fl (2003) vil imidlertid prisreguleringer redusere volatiliteten i 

markedet, noe som kan tolkes som positivt for aktørene. Men fremdeles kan det oppstå 

usikkerhet innenfor intervallet med prisreguleringer. Et slikt støttesystem med 

maksimums- og minimumspriser finnes i Sverige, men i Norge har kun maksimumspriser 

blitt foreslått. 

 

Det er også usikkerhet rundt fastsettelsen av maksimumsprisen. Den kan være et prisloft, 

en straffepris eller en kombinasjon av disse (Bye, Olsen og Skytte, 2002). Et prisloft er et 

bestemt beløp som er maksimumsprisen for elsertifikater. Prisloftet er gjort kjent på 

forhånd, og aktørene forholder seg til det. Straffeprisen betales av dem som ikke har 

innfridd sine forpliktelser, og kan være 150 prosent av gjennomsnittlig sertifikatpris i 
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forrige periode. Dersom et prisloft ikke fastsettes, vil straffeprisen være 

maksimumsprisen. En mulig løsning er å kombinere disse, slik at aktørene som handler i 

elsertifikatmarkedet forholder seg til et prisloft, og de som unnlater å innfri sin 

sertifikatplikt, vil måtte forholde seg til straffeprisen. Denne oppgaven forholder seg til 

en maksimumspris der kun et prisloft benyttes. Makspris settes til NOK 340 

(Minimunspris er NOK 60). 

 

6.4 Hvem vil tjene og hvem vil tape på elsertifikatordningen 

 
Et elsertifikatsystem vil overføre kapital fra forbrukerne over til produsentene av 

elektrisitet. Siden elsertifikatprisen kan fluktuere fritt innenfor et prisintervall som 

bestemmes av maks- og minimumsprisen, blir det opp til markedet å bestemme prisen, 

men noen faktorer kan gjøre dette komplisert. 

 

Det krever blant annet stor innsats fra myndighetenes side for å skaffe den informasjonen 

som trengs for å fastsette andelen, α, i forhold til hvor mye fornybar kraft som blir 

produsert. 

 

Dersom myndighetene pålegger forbrukerne en for stor eller for lav andel som skal gå til 

elsertifikater, vil myndighetene enten måtte intervenere, eller etterjustere. Dersom det er 

fastsatt en for stor andel i forhold til hva markedet klarer å absorbere, vil prisen treffe 

maksimumsprisen, og myndighetene forplikter seg til å selge sertifikater for å klarere 

markedet. Dette betyr at myndighetene får overført kapital i likhet med en skatt, og 

”skatteprovenyene” vil tilsvare antall elsertifikater myndighetene selger multiplisert med 

maksimumsprisen. 

 

Produsenter av konvensjonell kraft vil tape på en elsertifikatordning ved at mer 

elektrisitet tilbys i markedet, og dermed presse prisen ned. Dette kan være positivt for 

miljøet siden det er mest sannsynlig at forurensende kraftproduksjon med høyere 

marginalkostnader vil bli lagt ned før mindre forurensende vannkraftverk, som har lavere 

marginalkostnader. 
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Sertifikatberettigede kraftprodusenter opererer i det samme markedet som produsenter av 

konvensjonell kraft. Prisen på fysisk elektrisitet er forventet å falle ved innføringen av 

elsertifikater, men prisen som oppstår i elsertifikatmarkedet skal etter hensikten mer enn 

oppveie dette inntektstapet, så sertifikatberettigede kraftprodusenter bør tjene på 

ordningen (Bye, 2003). 

 

Kraftleverandørene, som opererer på vegne av konsumentene, vil oppleve en lavere 

elektrisitetspris i tillegg til at de blir pålagt en ekstrakostnad som vil variere i ulike 

perioder. Det er usikkert om disse vil tjene eller tape på innføringen av ordningen. 

 

7 Elsertifikater i økonomisk litteratur 

 

Regjeringens forslag om å innføre elsertifikater i Norge kommer som et resultat av en 

europeisk satsing på å redusere forurensende kraftproduksjon. Forslaget kommer etter 

mislykkede forsøk på å innføre avgifter på forurensende utslipp i forbindelse med 

krafttilbud. Det har blitt argumentert for og mot at elsertifikatordningen effektivt sikrer 

økt produksjon av fornybar kraft, samtidig som ordningen sparer miljøet. 

 

”Ordninger med obligatoriske sertifikater er fordelaktig sammenlignet med andre 

alternative støtteordninger for fornybar kraft ved at det kan etableres en reell konkurranse 

mellom ulike potensielle prosjekter”, heter det i NVEs utredningsrapport (11/2004, s.13). 

”En felles pris på sertifikatene vil bidra til en gunstig markedsløsning, med en effektiv 

ressursallokering, der de billigste prosjektene blir iverksatt først” (ibid). Ordningen vil, i 

følge rapporten, gi en betydelig økning i fornybar kraft til lave kostnader for samfunnet 

og forbrukere, men eksterne effekter nevnes ikke. 
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7.1 Effektivitet 
 

Hovedfokus i litteraturen har vært på eksterne effekter som har en samfunnsøkonomisk 

kostnad, men som ikke gjenspeiles i de bedriftsøkonomiske kostnadene. Det stilles 

spørsmål rundt begrunnelsen til at en elsertifikatordning innføres i Norge, der 99 prosent 

av kraftproduksjonen består av vannkraft. Elsertifikatordningen, som er ekvivalent med 

en avgifts- og subsidieordning, vil avgiftsbelegge gammel vannkraft, samtidig som den 

subsidierer ny vannkraft og vindkraft (Brekke og Bye, 2003, Golombek og Hoel, 2005, 

og NVE, 11/2004). Dette betyr at gammel vannkraftproduksjon korrigeres for eksterne 

kostnader som ikke eksisterer, mens ny vannkrafts- og vindkraftsproduksjon mottar en 

subsidie som reduserer de bedriftsøkonomiske kostnadene. Det skapes med andre ord en 

skjevhet mellom relative priser på kraftproduksjonen fra likeartede kilder. 

Elsertifikatordningen passer godt inn i et produksjonsmønster for kraft som fins i 

Danmark, fordi kraftproduksjonen der er av både forurensende og fornybar natur. I 

Danmark er ordningen ikke innført.  

 

Økonomisk teori hevder at satsing på fornybar kraft ikke er et naturlig virkemiddel hvis 

satsing på miljø er det egentlige målet. Det har blitt et alternativ når den beste løsningen 

ikke er mulig. Samfunnsøkonomisk er en Pigouskatt det beste virkemiddelet for å 

redusere forurensning (Kolstad, 2000, s. 117-121). En Pigouskatt gjør det mer kostbart 

for forurenserne å forurense, dermed vil de forurense mindre. Pigouskatten pr enhet skal 

settes lik marginal skade for å internalisere eksternaliteter i prisen. Samfunnets kostnader 

skal med andre ord fanges opp i prisen. Intensjonen er at i en situasjon uten Pigouskatt vil 

det lønne seg å produsere en vare som har lavere verdi enn dens egentlige kostnader. I en 

situasjon med for høy Pigouskatt vil produsenten produsere en vare som egentlig er 

ulønnsom. Det vil oppstå gale relative priser som vil gi vridningseffekter mot andre varer. 

For eksempel vil en for høy Pigouskatt på utslipp ved gasskraft gi et relativt prisforhold 

mellom gasskraft og kullkraft som vrir den relative produksjonen i kullkraftens favør. 

Settes Pigouskatten korrekt, vil dette skape en samfunnsoptimal ressursallokering, der 

”polluter-pays-principle”(PPP) blir ivaretatt, samtidig som produktets fulle kostnader 

fanges opp i prisen. Elsertifikatordningen i Norge gir ikke en reell konkurranse mellom 
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aktørene, fordi de er avgrenset til å gjelde alle nye produsenter av fornybar kraft (de 

sertifikatberettigede). Myndighetene skiller dermed mellom produsentene ut ifra et 

årstall, og ikke ut ifra de eksterne kostnadene. Disse er de samme for gamle og nye 

vannkraftprodusenter, og dermed pålegges en samfunnsøkonomisk byrde ved at de 

sertifikatberettigede mottar subsidier som reduserer deres bedriftsøkonomiske kostnader. 

En reell konkurransesituasjon vil ikke være bedre i et elsertifikatsystem enn i en ordning 

med Pigoutskatter. Denne skatten pålegger forurenserne å betale den samme skatten på 

forurensende utslipp. Dermed vil innføringen av en slik skatt skape like 

konkurransevilkår for alle produsentene som forurenser, og de sanne 

samfunnsøkonomiske kostnadene vil bli implementert i de bedriftsøkonomiske 

kostnadene.  

 

I Norge vil heller ikke Pigouskatter være berettiget på grunn av at det ikke kan knyttes 

noen eksterne effekter ved kraftproduksjon som bør korrigeres med slike skatter.  Det 

eneste unntaket er den kraften som importeres fra Danmark, Sverige og Russland, da 

denne knyttes til forurensende utslipp. Innføringen av Pigouskatter fra disse landene med 

forurensende kraftproduksjon finnes det sterk politisk uvilje mot, etter press fra landenes 

kraftprodusenter.  

 

Som nevnt foran er elsertifikatordningen ekvivalent med en subsidie- og avgiftsløsning, 

der forurensende kraftproduksjon blir avgiftsbelagt og fornybar kraftproduksjon blir 

subsidiert (Brekke og Bye, 2003, Golombek og Hoel, 2005, og NVE, 11/2004). Dette 

skal føre til at de sertifikatberettigede kraftprodusentene tar markedsandeler fra 

forurensende kraftproduksjon, slik at disse trenges ut av markedet (ibid). Problemet med 

å innføre en slik ordning i Norge er at kostnadene ved de sertifikatberettigede 

kraftprodusentene blir lavere enn de faktiske kostnadene, fordi disse vil motta en implisitt 

subsidie (Brekke og Bye, 2003, og Golombek og Hoel, 2005). Disse ressursene kan 

brukes andre steder. Gamle vannkraftprodusenter som ikke er sertifikatberettigede, 

pålegges ekstra kostnader som ikke gjenspeiler noen eksterne miljøkostnader. Disse 

ekstra kostnadene oppstår når de gamle vannkraftprodusentene blir sertifikatpliktige på 
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lik linje med kraftkonsumenter. Resultatet er at gamle produsenter av fornybar kraft 

risikerer å bli utkonkurrert på lik linje med forurensende kraftprodusenter. 

 

Det kan virke som om innføringen av et elsertifikatsystem, som blir mottatt med åpne 

armer i kraftbransjen, kamuflerer hvem de potensielle taperne er (Brekke og Bye, 2003). 

Det er som nevnt foran de konvensjonelle kraftprodusentene som taper på en 

elsertifikatordning, ved at både produsentprisen går ned og at de blir pålagt ekstra 

kostnader. 

 

Innføringen av et elsertfikatsystem i Sverige har gjort at det foreligger en del rapporter og 

forklaringer av ordningen på hjemmesidene til svenske miljømyndigheter, STEM3. 

Datamateriale finnes på hjemmesidene til Nord Pool ASA4 som allerede selger 

elsertifikater i Sverige. Det foreligger dessuten rapporter på hjemmesidene til OED5 og 

NVE6 om den norske innføringen av elsertifikater, da dette direktoratet og dette 

departementet er ansvarlige for implementeringen av ordningen i Norge. 

 
I rapporten om pliktige sertifikater (Golombek og Hoel, 1/2005) drøftes ulike 

virkemidlers effektivitet for å realisere mål i miljø- og energipolitikken. Dersom det er 

knyttet eksterne effekter til forbruk og produksjon av kraft, vil kravet om effektivitet 

rettes mot at de eksterne effektene blir korrigert. Rapporten viser til at de som har rett til å 

selge elsertifikater, implisitt mottar en subsidie, mens kjøperne av elsertifikatene blir 

implisitt beskattet. Ingen av målene i) effektiv produksjon og forbruk av kraft, ii) lavere 

utslipp av forurensing, iii) begrensede naturinngrep ved kraftutbygging, og iv) høy 

forsyningssikkerhet for kraft, kan realiseres kostnadseffektivt gjennom en pliktig 

elsertifikatordning (ibid). Golombek og Hoel (2005) argumenterer for at dersom 

myndighetenes mål er å sikre en tilskuddsordning for fornybar kraft, vil elsertifikater 

være et effektivt virkemiddel. Men det er allikevel å betrakte som en avgifts- og 

subsidieordning i Norge som forfatterne stiller seg kritiske til. Som tidligere nevnt, 

                                                 
3 http://www.stem.se 
4 http://www.nordpool.com 
5 http://odin.dep.no/oed/norsk 
6 http://www.nve.no 
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hevder økonomisk litteratur at en Pigouskatt er det beste virkemiddelet for å redusere 

forurensning. 

 

Myndighetenes målsetting om å redusere utslipp av klimagasser vil effektivt oppnås ved 

å la alle aktørene betale den samme avgiften for alle typer utslipp, regnet pr. enhet CO2. 

Pliktige elsertifikater, hevdes det, gir ikke kostnadseffektivitet, dels fordi ordningen 

innebærer at skatten på enkelte aktører er den samme pr. energienhet, og dels fordi noen 

av aktørene mottar en subsidie.  

 

I Norge produseres 99 prosent av all elektrisitet ved hydroinstallasjoner som ikke 

forurenser. Dermed er de norske miljømyndighetenes mål om at fornybar kraft skal 

fortrenge forurensende kraftproduksjon, allerede oppnådd. Istedenfor må målet i Norge 

være å øke produksjonen av kraft for å redusere importen av forurensende kraft fra 

utlandet, og å utkonkurrere utenlandsk forurensende kraftproduksjon ved å eksportere 

egen kraft. 

 

For å stimulere til mer fornybar kraftproduksjon, skilles det av Golombek og Hoel (2005) 

mellom to virkemidler ut i fra deres mål: 

 

• Dersom norske myndigheters målsetting er en angitt mengde fornybar energi, vil 

et kostnadseffektivt virkemiddel være en subsidie. 

• Dersom målet er en andel av totalt produsert kraftvolum, vil dette sikres 

kostnadseffektivt gjennom et pliktig elsertifikatsystem. 

 

Det er viktig å presisere at myndighetenes hovedmål er å redusere forurensning, mens det 

operasjonelle målet er å gjøre dette ved å satse på fornybar kraftproduksjon. 

 

NVE (11/2004) anbefaler å bruke et TWh-mål, da dette ligger fast, og ikke fluktuerer 

med totalt kraftforbruk, noe som strider i mot virkemiddelanalysen til Golombek og Hoel 

(2005), da de anbefaler at det benyttes en subsidieordning. 
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Tilskuddsordningen, en subsidieordning om benyttes per i dag, er den myndighetene 

beveger seg bort ifra, fordi dette er en lang prosess som krever to årlige vedtak i 

Stortinget. Den gir ikke god nok forutsigbarhet og søknadsprosessen er ikke 

kostnadsmessig forsvarlig, dersom prosjektet ikke er av en viss størrelse (Zero, 20057). 

Optimalt knyttes ikke Pigouskatter til slike byråkraftiske problemer som 

tilskuddsordningen, fordi slike skatter fastsettes en gang. Men, som nevnt foran, kan 

Pigouskatter settes feil, og dermed måtte korrigeres. 

 

Den primære effekten ved et felles sertifikatmarked i Norge og Sverige vil bidra til å øke 

mengden fornybar elektrisitet, og den sekundære effekten vil være at de fornybare 

kraftprodusentene vil presse ut forurensende kraftproduksjon av markedet. Dette vil være 

et kostnadseffektivt middel for å øke forbrukets andel av fornybar energi, fordi markedet 

vil finne prisen som er nødvendig for å oppnå målet, og kostnadene blir betalt direkte av 

forbrukerne til produsentene av fornybar kraft. På denne måten unngår man unødvendige 

omveier for kapitalen, i tillegg til høye kostnader forbundet med byråkratisk arbeid. Slike 

byråkratiske kostnader forbindes gjerne med subsidierings- og avgiftssystemet, da disse 

krever stor faglig innsikt i produksjonskostnader, eksterne kostnader og prissetting av 

eksternaliteter.  Det må imidlertid nevnes at en elsertifikatordning også krever 

organisatoriske apparater for å overvåke og organisere oppgavene forbundet med 

ordningen, noe som også krever midler. Det er derfor usikkert om elsertifikatordningen 

vil være mer kostnadseffektiv enn subsidierings- og avgiftssystemet. 

 

7.2 Elsertifikater og Banking 

 
En elsertifikatordning basert på fornybar kraftproduksjon kan tenkes å skape stor 

usikkerhet ved at innsatsfaktorene, som er naturgitte, fluktuerer (Amundsen, Baldursson 

og Mortensen, 2003). Stor volatilitet i markedet vil virke mot sin hensikt ved at det ikke 

skaper stabile rammer rundt investeringer i fornybar kraftproduksjon (ibid). Siden 

usikkerheten kan avskrekke potensielle investorer, konkluderer Amundsen et.al i ”Price 

                                                 
7 http://www.zero.no/fornybar/20030219-2.php 
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Volatility and Banking in Green Certificate Markets” med at innføringen av banking 

reduserer volatiliteten i elsertifikatmarkedet. Banking innebærer at aktørene kan spare 

elsertfikater i perioder der prisen er lav, og dermed presse prisen opp til senere perioder, 

da de kan selge med større fortjeneste. Denne ordningen reduserer volatiliteten i 

markedet betraktelig. Rapporten nevner også minimums- og maksimumsprisene, og 

konkluderer med at disse reduserer volatiliteten ytterligere. Det nevnes at en slik ordning 

kan være uheldig, da den kan skape en stor økonomisk byrde for myndighetene, og kan 

føre til kollaps i elsertifikatsystemet.  

 

7.3 Omsettbare utslippstillatelser 

 

I artikkelen i Cicerone (Gran, 1-20048) tar E.S. Amundsen til orde for at et kvotesystem 

for handel med omsettbare utslippstillatelser kan være et bedre egnet virkemiddel for å 

øke andelen fornybar kraft. En slik ordning supplert med subsidier, vil være det beste 

virkemiddelet for å øke andelen fornybar kraft. Samtidig vil utslippskvoter redusere 

produksjonen av forurensende kraft. Dette kan begrunnes slik: Dersom myndighetene 

fastsetter en utslippskvote, vil dette være en eksogen faktor som produsenter av 

forurensende kraft må forholde seg til. Resultatet blir at produsentene enten må redusere 

produksjonen for å redusere utslippene, eller investere i maskiner som kan rense alt 

volum av forurensning som overstiger kvoten.  

 

8 Innføring av et elsertifikatmarket 

 

Ifølge NVEs utredningsrapport (nr.11, 2004) vil det ta fra tre til ti år å bygge ut ny 

fornybar produksjonskapasitet (s.56), og derfor er forutsigbarhet viktig for å planlegge, 

søke konsesjon og utbygging. Når prisene på elsertifikater stiger (som følge av strengere 

kvoteplikt eller manko på fornybar kraft i enkelte perioder), vil behovet for utbygging av 

                                                 
 
8 http://www.cicero.uio.no/fulltext.asp?id=2755&lang=no 
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fornybar produksjon stige. Det vil imidlertid ta tid før disse er ferdigstilt, noe som kan 

medføre stor manko på sertifikater og resultere i høy pris på dem. Dette tidspresset vil 

spesielt gjøre seg gjeldende i perioden da ordningen blir innført. Videre vektlegges tiltak 

for å redusere denne tidsforskjellen mellom investeringsbeslutninger og ferdigstilling, og 

det presset som oppstår i elsertifikatmarkedet kan dermed reduseres ved å innføre 

muligheter for å låne og spare elsertifikater, såkalt banking i elsertifikatmarkedet. En 

løsning med banking, har derfor en positiv effekt ved at tidshorisonten for aktørene blir 

lengre. Mulighetene for å låne og spare har også en annen positiv effekt, ved at 

prisvolatiliteten i markedet for elsertifikater reduseres og dermed skaper en større 

forutsigbarhet for aktørene (Amundsen, Baldursson og Mortensen, 2003). 

 

 

8.1 Forutsetninger for markedet for elsertifikater 
 

I Olje- og Energidepartementets ”Høringsnotat om utkast til lov om pliktige 

elsertifikater” (24.11.2004) blir det foreslått at: ”Et felles elsertifikatmarked i Norge og 

Sverige må være utformet slik at norske og svenske aktører kan handle elsertifikater på 

en felles markedsplass” (s.27-28). ”Elsertifikatene må være likeartet (ibid), slik at det 

ikke blir prisforskjeller mellom dem”. ”Videre ansees det etter departementets oppfatning 

at elsertifikatene er alminnelige, omsettbare formueobjekter, som vil reguleres etter 

privatrettslige regler”. ”Det legges til grunn at markedsatferdsreglene i lov om 

verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 (verdipapirhandelloven) kapittel 2 gis 

anvendelse for handel av elsertifikater” (ibid). ”Elsertifikatene vil kunne være fysisk 

underliggende for varederivater etter verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr 8, jf 

annet ledd, dersom derivatet oppfyller nærmere bestemmelser som ikke drøftes i denne 

sammenheng” (ibid). 

Det forutsettes videre i OEDs høringsnotat (24.11.2004, s29) at elsertifikatene omsettes, 

slik at de sertifikatberettigede får frigjort den verdien som sertifikatet representerer, og at 

de sertifikatpliktige får tilgang på de elsertifikater som er nødvendige for å oppfylle den 

pålagte kvoten. 
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Tilbud og etterspørselen etableres ved at innføringen av kjøpsplikt og salgsrett av 

elsertifikatet, og det forutsettes i høringsnotatet (24.11.2004, s 29) at: ”Kun et felles 

marked i Norge og Sverige vil skape den nødvendige likviditeten (volum) som skaper et 

funksjonelt marked”. 

 

Olje- og energidepartementet stiller seg positiv til opprettelsen av flere markedsplasser 

for elsertifkatene, for på den måten å fremme konkurranse mellom dem. Per i dag er det 

Nord Pool som noterer svenske elsertifikater, men flere autoriserte markedsplasser kan 

ventes å oppstå. 

 

Høringsnotatet ser ikke behovet for å lovregulere en eventuell oppgjørssentral, men 

overlater markedsaktørene selv å arrangere dette (s.32). Tilsyn i elsertifikatmarkedet er 

derimot strengt nødvendig, og tre forskjellige organer vil bli foreslått som 

tilsynsinstanser: NVE, Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. Disse tre har per i dag 

tilsynsroller i det fysiske og finansielle kraftmarkedet, og vil derfor ha den nødvendige 

kompetansen for å kunne overvåke elsertifikatmarkedet.  

 

Handelsregler i henhold til verdipapirhandelsloven vil ligge til grunn, slik at 

innsidehandel, misbruk av markedsmakt for å manipulere pris, og urimelige 

forretningsmetoder i elsertifikatmarkedet blir behandlet på lik linje med overtredelse ved 

handel med andre verdipapirer (ibid). 

 

For å se på fremveksten av handel med derivater i elsertifikatmarkedet, knyttes det 

usikkerhet til utformingen av elsertifikatmarkedet. I NVEs utredning (nr.11, 2004) blir 

det avgjørende om svenske og norske myndigheter vedtar at elsertifikatene skal ha ett års 

varighet, eller om denne tidshorisonten skal utvides.  
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8.2 Elsertifikatenes gyldighetstid 

 
Dersom elsertifikatenes varighet blir satt til ett år, vil disse måtte innløses innen det 

samme året de er utstedt (NVE nr.11, 2004). Dette utelukker banking, og betyr at det vil 

bli en tett kobling til forbruksmål og produksjon (ibid). Dette skaper en større 

prisvolatilitet enn om gyldighetstiden blir lengre enn ett år, fordi prisen på elsertifikatene 

fluktuerer i takt med produksjonssvingningene (Amundsen, Baldursson og Mortensen, 

2003). 

  

Dersom elsertifikatenes gyldighetsperiode forlenges, og man åpner elsertifikatmarkedet 

for låning og sparing (banking), vil prisvolatiliteten reduseres. Det har forekommet 

innvendinger mot en slik ordning, fordi den vil åpne også for det såkalte ”free-

riderproblemet” (NVE, 2004, s32). Ifølge rapporten oppstår ”free-riderproblemet” når de 

produsentene som i utgangspunktet er konkurransedyktige uten en sertifikatordning, vil 

ha mulighet til å spare elsertifikater i perioder der prisen er lav, og på den måten 

manipulere markedet til en prisøkning på elsertifikatene (ibid).  Problemet med free-

riders er ikke noe nytt som innføres med et elsertifikatsystem, men dersom myndighetene 

skulle måtte gå inn hos hver enkelt kraftprodusent for å avgjøre om denne burde være 

sertifikatberettiget, ville dette kreve for mye ressurser. Det er jo nettopp en slik 

ressursbruk som man ville unngå ved en overgang fra et direkte avgifts- og 

subsidieringssystem til et sertifikatsystem. ”Free-riderproblemet” slik det argumenteres 

for i rapporten for å spare elsertifikater til perioder der prisen er høy, vil jo være alle 

sertifikatberettigedes insentiver. Problemet med ”free-riders” er at myndighetene 

”subsidierer” en produsent som i utgangspunktet er konkurransedyktig.  

 

Aktører som kontrollerer en stor nok andel til å skape prisimplikasjoner i markedet, vil 

også være et problem, da det er å utnytte markedsmakt som ikke er samfunnsøkonomisk 

optimalt. Men det må imidlertid understrekes at dette problemet ikke er relevant dersom 

det er mange små aktører, for dersom noen små aktører velger å holde tilbake sine 

elsertifikater, vil dette kompenseres slik at andre aktører øker sitt tilbud av elsertifikater.   
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Annullering av elsertifikatene er også en viktig prispåvirkende faktor, fordi informasjon 

om antall annulleringer av elsertifikater etter endt kvoteoppfyllelse er viktig for å 

bedømme den framtidige tilgangen på elsertifikater.  

 

Informasjon om hvor lenge kraftprodusenter er sertifikatberettigede, er også viktig, både 

for fremtidig planlegging for disse produsentene, og for den transparensen all slik 

informasjon gir til markedet. 

 

Innføringen av et marked for elsertifikater vil ramme de aktørene som allerede opererer i 

dagens kraftmarked. Dette vil i hovedsak være produsenter av både konvensjonell og 

fornybar kraft, nettansvarlige, elektrisitetsdistributører, og forbrukere av elektrisitet. 

 

9 Hvordan kan usikkerheten i elsertifikatmarkedet reduseres  

 

9.1 Usikkerhet i tilknytning til elsertifikatordningen 

 
Under avsnittet ”Usikkerhet og volatilitet i elsertifikatmarkedet” diskuteres 

prisvolatiliteten i elsertifikatmarkedet og mengderisikoen som oppstår rundt 

elsertifikatordningen vil begge være usikkerhetsfaktorer som aktørene i kraftmarkedet må 

ta i betraktning. Risk management og hedging er allerede i dag svært utbredt for bedrifter 

som står overfor en eller annen form for usikkerhet om fremtiden. 

 

For å kunne analysere om usikkerheten for aktørene reduseres, anvendes først en 

forenklet simuleringsmodell av Amundsen m.fl (2003). 

 

9.2 Elsertifikater og Banking 

 

I rapporten ”Price Volatility and Banking in Green Certificate Markets” (Amundsen, 

Baldursson og Mortensen, 2003), analyseres innføringen av banking i 
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elsertifikatmarkedet. Der konkluderes det med at en slik innføring vil redusere 

prisvolatiliteten i elsertifikatmarkedet, i tillegg til å redusere gjennomsnittsprisen over 

flere perioder. Rapporten forutsetter at tilbuds- og etterspørselskurvene er svært 

uelastiske.  

 

Tilbudssiden er dominert av stokastiske faktorer fra naturens side, som for eksempel 

vindstille og vindfulle år. Da marginalkostnadene for drift av hydro- og vannkraft er 

svært lave, sammenlignet med konvensjonelle kraftproduksjon, vil de førstnevnte alltid 

produsere all den kraft som er fysisk mulig. Dette skaper en uelastisk tilbudsside for 

fornybar kraftproduksjon, ved at en prisendring ikke klarer å skape store 

tilbudsendringer. Dette vil i sin tur påvirke tilbudssiden i elsertifikatmarkedet på samme 

måten, til å bli uelastisk. 

 

Etterspørselsiden for elsertifikater vil også være uelastisk ved at forbrukerne er pålagt å la 

en andel av sitt totalforbruk av elektrisitet gå til elsertifikater. Siden forbrukere ikke kan 

lagre elektrisitet, vil dette skape uelastisk etterspørsel etter både elektrisitet og etter 

elsertifikater. 

 

Siden prisen på elsertifikatene blir bestemt i skjæringspunktet mellom tilbud og 

etterspørsel, som begge er uelastiske, vil en liten endring i kvantum tilbudt eller 

etterspurt, skape en stor prisendring. Dette kalles for høy prisvolatilitet (Amundsen, 

Baldurrson og Mortensen, 2003) 

 

9.3 Modellen 

 
Modellen til Amundsen m.fl (2003) er den som brukes i denne oppgaven, fordi den viser 

hvordan prisvolatilitet kan oppstå i markedet for elsertifikater, som følge av fluktuasjoner 

i naturgitte forhold. 
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Forutsetningene er: 

 

• bruker diskrete tidsperioder, t = 1,2,…. Hver tidsperiode representerer et år.  

• Det er to goder i modellen; fornybar energi og konvensjonell energi. 

• Begge godene gir konsumenten samme nytte. 

• Det finnes også et finansielt instrument; elsertifikater. Dette er pålagt av 

myndighetene da det skaper en nytteverdi for samfunnet som helhet, men gir 

ingen nytteverdi for konsumenten. 

• Sparing og låning (banking) kan oppstå, men modellen skal vise forskjellen ved 

ulike scenarier.  

 

Utledning av modellen står bakerst i vedlegg a. 

 

Dette er aktørene: 

• Produsenter av fornybar energi: selger elektrisitet i det fysiske markedet. Mottar 

og deretter selger antall elsertifikater etter hvor mye elektrisitet de har solgt. 

• Produsenter av konvensjonell energi (brun energi): selger elektrisitet i det fysiske 

markedet. 

• Kraftleverandører: kjøper elektrisitet fra produsentene i det fysiske markedet og 

selger til konsumentene. Kraftleverandørene blir pålagt å sørge for at en andel av 

deres totale volum elektrisitet går til elsertifikater. 

• Spekulanter i elsertifikater: opererer kun når banking er tillatt. 

• Konsumenter: kjøper elektrisitet av kraftleverandørene for å dekke eget behov. 

 

Det forutsettes videre at aktørene tar priser og kvantum som er bestemt i elsertifikat- og 

elektrisitetsmarkedet. Produsenter, kraftleverandører og spekulanter antas å maksimere 

sin profitt, og konsumentene maksimerer sin nytte. I denne modellen ser man bort i fra at 

myndighetene intervenerer, dersom det ikke eksplisitt blir presisert.  

 

Det er viktig å merke seg at aktørene kan drive med flere aktiviteter på samme tid. For 

eksempel kan en aktør både være engasjert på produksjonssiden av både fornybar og 
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konvensjonell kraft, i tillegg til å delta som spekulant og leverandør. Det er ikke et skille 

mellom aktiviteter, men heller en fysisk separasjon i modellen som her ligger til grunn. 

Ingen markedsaktører antas å ha markedsmakt.  

 

Produksjon av fornybar kraft er gitt, og antas å komme hovedsakelig fra 

vindkraftproduksjon. Dermed vil antall elsertifikater som blir tilbudt i markedet variere 

med vindforhold. Dette er en generell antagelse, og vil ikke påvirke modellens generelle 

konklusjoner.  

 

1) P(x) = a + bx 

2) x = z/a; z er antall elsertifikater solgt, som mål på fornybar kraftproduksjon. 

 

Amundsen m.fl benytter seg av følgende parameterverdier:  

i. a = 6 

ii. b = -5 

iii. z = [0,15;0,25] 

iv. alfa = 0,2 (a i fig.) 

v. c = 0,9 

 

I fig 9 er forholdet mellom fornybar energi, z = elsertifikater solgt, elsertifikatpris, s, 

elektrisitetspris, p, elektrisitetskonsum x = z/a, og andelen a, vist grafisk. Figuren viser 

etterspørselen etter elektrisitet som øker når prisen synker. Tilbudet av elektrisitet er gitt 

ved z/a, og er fullstendig uelastisk. Konsumentprisen er c + as (a = alfa i figuren, og må 

ikke forveksles med parameter a i modellen).   
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Fig.9 
 
 

Ved å bruke modellen til Amundsen m.fl (2003), vil man ved å sette inn forskjellige 

verdier for parametrene og variablene (vist i fig.10), kunne simulere en fallende 

etterspørselsfunksjon der prisen på elsertifikater, S(z), faller med økende volum av 

fornybar kraft produsert som i fig.9.  
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Fig.10 Etterspørselskurven til elsertifikater, i produksjonsintervallet [0,15;0,25] 
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Ved å knytte denne etterspørselsfunksjonen til en stokastisk simulering, vil man kunne 

oppnå en simulering av elsertifikatpriser som fanger opp prisvolatiliteten som oppstår i 

forskjellige perioder med ulik produksjon av fornybar kraft (se fig.11). 
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Fig.11 Stokastisk simulering av sertifikatprisen, med a=6, b=-5, alfa=0,2 

 

I fig.11 vises hvordan elsertifikatprisen fluktuerer med tilbudet av fornybar kraft. I 

vindfulle perioder vil tilbudet av elektrisitet øke, og dermed vil de sertifikatberettigede 

øke sitt tilbud av elsertifikater, og dette vil redusere prisen. Enkelte perioder vil til og 

med prisen gå mot null. 

 

9.4 Numerisk modell 
 
Det er viktig å merke seg at modellen til Amundsen m.fl (2003) er en numerisk modell 

som simulerer elsertifikatets prisvolatilitet, og ikke en simulering av priser og kvantum. 

Denne oppgavens formål er å belyse hvordan derivathandel kan redusere usikkerheten til 

aktørene. Usikkerheten kan knyttes opp mot svingningene i prisen og spredningene i 

datamaterialet. Standardavviket er et godt mål for usikkerheten rundt elsertifikatmarkedet 

i denne modellen, siden spredningen rundt gjennomsnittet i datamaterialet lett kan 

beregnes ved standardavviket. Dette målet på spredning brukes også i CAPM, som 

nevnes senere i oppgaven.  
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Denne modellen bygger på enkle forutsetninger som har som formål å vise at volatilitet 

kan oppstå. En mer korrekt fremstilling av volatiliteten i elsertifikatmarkedet vil bli en for 

komplisert analytisk løsning for dette formålet.  

 

Modellen regner kun med vindkraft, noe som er forbundet med større volatilitet enn f. eks 

vannkraft, da produsenter av vannkraft kan lagre kapasiteten i vannmagasinene, og 

dermed produsere den fysiske elektrisiteten i gunstige perioder.  

 

Med elsertifikatsystemet vil myndighetene gi insentiver til å investere i fornybar 

kraftproduksjon, og produksjonspotensialet for vindkraft vil være 12 TWh i 2016. 

Tilsvarende vil biokraft- og vannkraftproduksjon som er sertifikatberettiget, utgjøre et 

produksjonspotensial på 7.5 TWh i 2016 (STEM, 2004, Bilag 1). Etter hvert som 

konsesjonene av utbygging av vindkraft i Norge blir godkjent, vil vindkraftproduksjonen 

øke, noe som gjør at modellen har en viss relevans allikevel. 

 

Modellen til Amundsen m.fl (2003) som er fremstilt over, er kun en del av rapporten. I 

tillegg innføres muligheter for banking. Denne muligheten for banking vil redusere 

prisvolatiliteten, fordi selgere av elsertifikater vil spare sine elsertifikater i perioder da 

prisen for disse er lav, og selge når prisen overstiger en verdi, s*. Denne verdien, s*, må 

minst være like høy som om selgerne hadde solgt sertifikatene i en periode og fått 

renteinntekter ved å plassere pengene i banken til neste periode. Dermed vil totaltilbudet 

av elsertifikater i hver periode være summen av de elsertifikatene som spares i 

foregående perioder, pluss de elsertifikatene som blir utstedt i den aktuelle perioden. 

Sammenlignet med situasjonen uten banking, vil prisen bli presset opp i perioder med 

stort tilbud av elsertifikater fordi produsentene vil velge å spare dem. Dette gjør at prisen 

på elsertifikater aldri blir null. Og sammenlignet med situasjonen uten banking, vil prisen 

bli presset nedover i vindstille perioder med lite tilbudt kvantum, ved at de produsentene 

som har spart elsertifikater fra forrige periode, vil velge å selge dem når prisen blir høy. 

En slik spekulering i banking vil skape en bedre forutsigbarhet for aktørene i 

elsertifikatmarkedet, da usikkerheten reduseres rundt prisen. Dette skal imidlertid ikke 
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denne oppgaven drøfte videre, bortsett fra å påpeke at innføringen av banking reduserer 

usikkerheten. 

 

9.5 Kalibrering av modellen 

 

Slik som modellen er fremstilt foran gir den ingen indikasjoner på de 

produksjonsintervaller prisen vil svinge innenfor. Derfor må modellen kalibreres, eller 

tilpasses, slik at den kan relateres til det norske kraftmarkedet. Det vil dermed bli lettere å 

operere med sannsynlige priser innenfor et realistisk TWh-intervall. Det må understrekes 

at modellen fremdeles er den samme som den gamle uten banking (Amundsen, 

Baldursson og Mortensen, 2003), men noen parameterendringer må til for å oppnå dette. I 

markedet for fysisk elektrisitet, forventes at total TWh-størrelse svinger i intervallet [110 

TWh, 130 TWh]. Kvoteplikten settes til 10 prosent av forbruket som medfører at 

fornybar kraft vil svinge i intervallet [11 TWh, 13 TWh]. Det antas at forbruket av 

elektrisitet ligger på 120 TWh i et normalår, der prisen per MWh vil ligge på NOK 330 

for konvensjonelle kraftprodusenter, da de fremdeles produserer til en pris lik 

grensekostnad. En TWh er 1.000.000 MWh. For de sertifikatberettigede vil 

produsentprisen og sertifikatprisen utgjøre en samlet pris på NOK 350 per MWh. Her 

bruker jeg samme lineær funksjon for elektrisitet som i lign.1) foran. 

 

1. P(x) = a + (b)*x 

 

Produsentprisen for de sertifikatberettigede er allerede satt til NOK 350 per MWh for et 

totalt kraftkonsum på 120 TWh. Denne kalibreringen bruker b = -3, etter å ha prøvd ulike 

verdier for b. Når parameteren, b, er bestemt, vil man kunne regne ut parameterverdien 

for a i ligningen ovenfor. Parameteren b er et mål for helningen, og før kalibreringen var 

denne satt til -5 i det danske eksempelet. Oppgaven forutsetter dermed at 

etterspørselskurven har en svakere helning i modellen for Norge enn i den numeriske 

modellen for Danmark. Dette kan tolkes dit hen at elektrisitetsforbruket i Norge har 

substitusjonsmuligheter ved å bruke fyringsolje i stedet for elektrisitet for oppvarming av 

husholdninger. Dette er kun en tolkning. For å finne de beste parameterverdiene i 
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modellen kunne det blitt foretatt en regresjonsanalyse med OLS-metoden (Ordinary Least 

Square). For å begrense omfanget av oppgaven, benyttes ikke denne metoden. 

 

2. 350 = a + (-3)*120 

 

a = 710 

 

Følgende parameterendringer har blitt kalibrert: 

 

i. a = 710  

ii. b = -3 

iii. z uniformt fordelt i intervallet [11 TWh, 13 TWh]  

iv. alfa = 0,1 

v. c = 330 kr 

vi. Smax = 340 kr  

vii. Smin = 60 kr 

 

Følgende priskurve får vi for elsertifikater der vi befinner oss innenfor et totalt produsert 

TWh-mål som kan fluktuere mellom 100 TWh og 130 TWh. Det innføres også en maks- 

og minimumspris for elsertifikatene, slik det har blitt gjort i Sverige, noe som ble 

diskutert i kapittel 3. Fornybar kraft forventes å fluktuere innenfor et intervall på [11 

TWh, 13 TWh]. Elsertifikatprisen forventes å være NOK 200 per elsertifikat dersom den 

totale produksjonen ligger på 120 TWh. 

 



 42

Priskurve for elsertifikater

0

50

100

150

200

250

300

350

400

110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

TWh

P
ris

 p
r. 

el
se

rt
ifi

ka
t

Series1

 
Fig.12  Priskurve for elsertifikater avtakende når fornybar kraft øker.  

 

I fig.12 vises den kalibrerte priskurven for elsertifikater, slik den avtar når produksjonen 

for den fysiske elektrisiteten øker. Prisen er målt i NOK pr sertifikat. Ett sertifikat 

utstedes av myndighetene for hver MWh som produseres, og selges av produsenten. 

Konsumet av elektrisitet ligger på rundt 120 TWh i et normalår, og dette volumet 

produseres av sertifikatberettigede produsenter og produsenter av konvensjonell kraft. 

Dersom andelen fornybar kraft utgjør 10 prosent av det totale konsumet, vil denne 

andelen være rundt 12 TWh. Dersom sertifikatberettiget kraftproduksjon øker til 13 

TWh, vil prisen på elsertifikatene gå mot minimumsprisen, og  

konsumet som er en funksjon av elektrisitetspris og elsertifikatpris, vil øke. 

 

Før elsertifikatordningen blir innført, vil konsumet ikke måtte følge kraftproduksjonen i 

like stor grad, da kraftmarkedet er åpent for handel med andre nordiske land, og 

spotprisen bestemmes på Nord Pool. Modellen over kan utvides til å gjelde flere land. 

 

Det antas derfor at sertifikatberettiget og konvensjonell kraftproduksjon i vindfulle og 

nedbørrike år vil kunne produsere opp mot 130 Twh elektrisitet, mens produksjonen vil 

kunne reduseres mot ca 110 TWh i vindstille og nedbørfattige år. Konvensjonell og 

sertifikatberettiget kraftproduksjon trenger ikke å være korrelert, men det er rimelig å 
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anta at sertifikatberettiget kraftproduksjon som benytter seg av vannkraft, vil være noe 

korrelert med konvensjonell kraftproduksjon i Norge, da begge defineres som 

hydrokraftproduksjon. 

 

 I det første tilfellet kan den sertifikatberettigede kraftproduksjonen og produksjonen av 

konvensjonell kraft være positivt korrelert, slik at man får et særlig høyt tilbud av 

elektrisitet. Da vil det også oppstå et stort tilbud av elsertifikater, og prisen vil reduseres 

til minimumsprisen. Dersom konvensjonell og sertifikatberettiget kraftproduksjon ikke er 

korrelerte, dvs i vindfulle, men nedbørfattige perioder eller vindstille, men nedbørrike 

perioder, kan prisen på elsertifikater ligge i prisintervallet mellom minimumsprisen og 

maksimumsprisen. Dersom den totale produksjonen er negativt korrelert, og det er både 

vindstille og nedbørfattig periode, vil den reduserte mengden sertifikatberettiget kraft 

medføre et lavt tilbud av elsertifikater, og prisen vil øke til den treffer maksimumsprisen. 

Maksimumsprisen er i denne modellen satt til 340 kr og er eksogent bestemt av 

myndighetene. I Sverige opererer energimyndigheten med en maksimumspris som ligger 

på 150 % av innløsningsprisen som ved fristen er registrert hos Cesar (Svenska Kraftnäts9 

IT-støttetjeneste). I Norge er det ennå ikke utarbeidet noen maksimumspris. 

 

Minimumsprisen er i modellen på 60 kr, noe som også kan virke høyt i forhold til 

minsteprisen i Sverige, der den i 2005 er 40 kr. Denne minimumsprisen er ment å 

reduseres i 2006 og 2007, til den forsvinner helt i 2008. I OEDs forslag (2004) til et 

elsertifikatsystem i Norge, er det ikke tatt hensyn til en minimumspris som en garantipris 

for produsentene. 

 

Ved innføringen av et felles elsertfikatmarked for Norge og Sverige er det derfor uvisst 

om hvor høye disse maksimums- og minimumsprisene vil bli.  

 

Ved å foreta en stokastisk simulering av elsertifikatprisen i den kalibrerte modellen vil 

man få et realistisk bilde i forhold til hvordan prisvolatiliteten oppstår i ulike perioder 

med ulik produksjon av kraft. 

                                                 
9 http://www.svk.se/start.aspx?id=5208 
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Fig.13 Stokastisk simulering av sertifikatprisen med kalibrert modell. 100 simuleringer 

 
 
I fig. 13 vises hvordan prisen på elsertifikater i Norge kan svinge fra minimumsprisen (60 

kr) i perioder med lav produksjon av sertifikatberettiget kraft, til maksimumsprisen (340 

kr) i de periodene som har høy produksjon av sertifikatberettiget kraft. Denne modellen 

viser en svært høy prisvolatilitet for elsertifikater, dersom innsatsfaktorene for 

kraftproduksjon ikke kan kontrolleres. Vindkraft er, som nevnt over, en kilde til 

usikkerhet vedrørende kraftproduksjon, da denne ikke kan lagres på samme måte som 

vannkraft kan lagres i vannmagasinene. 

 

Tabell 4 viser gjennomsnitt og standardavvik i den simulerte modellen for fornybar 

kraftproduksjon, konsum, priser på elektrisitet og priser for elsertifikater med 100 

simuleringer. Produksjon av kraft er kalibrert til TWh, der fornybar kraftproduksjon i 

gjennomsnitt produserer 11,80984 TWh. Den er 10 prosent av konsumet som ligger på 

118,0984 TWh for 100 perioder. Konsumprisen er kalibrert til NOK pr MWh, der 

konsumprisen på elektrisitet i gjennomsnitt er NOK 355,7049 (standardavvik på 

35,32369), mens gjennomsnittsprisen for ett sertifikat ligger på NOK 219,2529 

(standardavvik på 130,5678). Produsentprisen er forutsatt til NOK 330 pr MWh, som 

produsenter av konvensjonell kraft får per MWh som de selger. 
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Produksjon 
av kraft:  Konsum:

             
Priser:   

  Fornybar: Total: elektrisitet: Elsertifikat:
Gj.snitt: 11,80984 118,0984 355,7049 219,2529
Std.dev: 1,177456 11,77456 35,32369 130,5678

 
Tabell 4. 
 

 

9.6 Svakheter ved modellen 

 

Denne modellen er basert på danske forutsetninger, der vindkraftproduksjon 

hovedsakelig utgjør fornybar kraftproduksjon (se foran). I Norge vil fornybar 

kraftproduksjon hovedsakelig fordele seg mellom vindkraft- og vannkraftproduksjon, og 

derfor vil lagringsegenskapene for vannkraft skape insentiver til å spare vann i perioder 

da elsertifikatprisen og elektrisitetsprisen er lav. Dette vil redusere prisvolatiliteten i 

markedet for elsertifikater, på samme måte som ved banking.  

 

Modellen forutsetter også at produsenter av konvensjonell kraft er forurensende, ved at 

de bruker innsatsfaktorer som kull (gass og kjernekraft). Disse har høyere 

marginalkostnader, fordi innsatsfaktorene koster penger. De konkurrerer også slik at de 

vil sette pris lik marginalkostnad, c = p. Produsenter som bruker dyre innsatsfaktorer 

finnes det foreløpig svært få av i Norge, og derfor kan produsentprisen på elektrisitet 

(NOK 330) som her ligger fast, være urealistisk. 

  

Modellen viser hvordan prisen på elsertifikater fluktuerer i Norge, men kan også utvides 

til å gjelde Norge og Sverige. Modellen kan generaliseres til å gjelde for hele Nordel- 

området, dersom alle de nordiske landene hadde innført elsertifikatordningen. Dette 

gjøres imidlertid ikke i denne oppgaven. Den skal se nærmere på et avgrenset område for 

å studere hvordan aktørene i kraftmarkedet vil redusere usikkerheten rundt fremtidig pris, 

ved å handle derivater. 
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En stokastisk simulering som denne modellen er, vil ikke ta hensyn til at 

kraftprodusentene lokaliserer sin virksomhet i områder der det statistisk sett er store 

vannforekomster eller vindutsatte områder. Et hydroanlegg vil bygges rundt fossefall som 

statistisk sett gir rikelig med vann, og en vindmøllepark vil bygges i områder som er 

utsatt for mye vind i løpet av året. Når produsentene av fornybar kraft tar hensyn til slike 

forhold, vil usikkerheten rundt produksjonen reduseres. Dette betyr imidlertid ikke at 

produksjonen ikke vil fluktuere, men at fluktuasjonene reduseres. Denne reduksjonen i 

produksjonssvingningene vil i sin tur forplante seg til markedet for elsertifikater ved at 

tilbudet av elsertifikater vil ligge på et mer stabilt nivå. 

 

Fornybar kraft forventes å svinge mellom 11 TWh og 13 TWh. Dette kan virke realistisk, 

siden total kraftproduksjon varierer mellom 110 TWh og 130 TWh, men urealistisk siden 

andelen fornybar kraft skal ligge på ca 10 prosent av konsumet, som er mer konstant. Det 

kan virke som om konsumet i Norge blir påvirket en god del av svingninger i fornybar 

kraftproduksjon, da lite fornybar kraft øker konsumentprisen, og dermed reduserer 

konsumet. 

 

OLS-metoden blir heller ikke brukt i den kalibrerte modellen. 

 

Oppgaven korrigerer ikke for forbruk som ikke er kvotepliktig, da dette gjerne gjelder 

tungindustri som myndighetene ikke vil pålegge ekstra kostnader. Modellen forutsetter at 

10 prosent av alt forbruk skal gå til elsertifikater, noe som er realistisk på lengre sikt. 

Myndighetene kommer sannsynligvis til å sette en lavere kvoteprosent i begynnelsen av 

ordningen. 

 

9.7 Elsertifikatprisen i Sverige 

 

Da elsertifikatordningen ble innført i Sverige 1. mai 2003, ble det pålagt straffepriser på 

150 prosent av det årets gjennomsnittspriser som var satt til 175 SEK/MWh. I 2004 gikk 

denne straffeprisen opp til 240 SEK/MWh på grunn av en økning i prisene. Det viste seg 

at elsertifikatprisen ofte traff straffeprisen, og denne måtte justeres. På grunn av at 
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tungindustri er unntatt fra ordningen, har kun 59,8 TWh av forbruket vært kvotepliktig. 

Med en kvoteplikt på 7,4 prosent i 2003, ble det kjøpt 4,4 millioner elsertifikater. 

Evalueringer av elsertifikatmarkedet har vært positive og markedet har fungert godt, men 

kritikken består i at ordningen er for kortsiktig, noe som kan ha ført til at investeringene 

har uteblitt. Dette kan også ha ført til usikkerheten i markedet. Handel med derivater kan 

være en mulig løsning for å redusere usikkerheten. 

 

Figur 14 viser svingningene fra 3.3.2004 til 18.4.2005 i elsertifikatprisen, og denne har 

vært innenfor et intervall på SEK [195, 245]. Dette kan skyldes at en god del av fornybar 

kraftproduksjon kommer fra mindre hydroanlegg. Fluktuasjonen i fornybar 

kraftproduksjon er som tidligere nevnt størst ved produksjon tilknyttet vindanlegg. 

Likevel er forutsetningene for derivathandel til stede i det svenske elsertifikatmarkedet, 

ettersom det forekommer fluktuasjoner. 
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Fig. 14 Elsertifikatpriser i Sverige. Kilde: Nord Pool. 
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10 Kan aktørene redusere risikoeksponeringen ved derivathandel 
 
 
10.1 Derivater, hedging og risiko 
 

Derivater er betegnelsen for en rekke kontrakter som allerede er nevnt under ”De 

finansielle markedene” (kap 1.2) innunder Nord Pools organisasjonsstruktur. Derivater er 

et finansielt instrument der verdien er bestemt av prisen på et underliggende produkt. 

Aktører handler i derivatmarkeder for å redusere usikkerhet og risiko. ”Someone once 

said that derivatives are to finance what scalpels are to surgery”. ”By using derivatives, 

the firm can cut away unwanted portions of risk exposure and even transform the 

exposures into quite different forms” (Ross, Westerfield og Jaffe, 1999, s. 645). Det 

skilles mellom hedgere og spekulanter, da førstnevnte vil redusere usikkerheten de er 

eksponert for, mens sistnevnte er villig til å påta seg en form for risikoeksponering. Ofte 

brukes derivathandel (som nevnt foran) for å ta risiko, redusere risiko, eller spre risiko, i 

et marked uten å holde et fysisk kvantum av varen i det markedet. 

 

Forward- og futureskontrakter (terminkontrakter) er begge derivater, og vil være gode 

risikohåndteringsinstrumenter i elsertifikatmarkedet. Aktørene binder en leveranse av et 

forhåndsbestemt volum av elsertifikater til en forhåndsbestemt underliggende pris, til en 

gitt dato (utløpsdato). Betaling utsettes til leveransedatoen, selv om det er en stund frem i 

tid. 

 

Futures handles som oftest på børs i en standardisert form, mens forwards handles på et 

OTC-marked (Over The Counter-marked), og betingelsene bestemmes av partene. Slike 

kontrakter består av en selger (short-posisjon) og en kjøper (long-posisjon).  

 

Ved handel med derivater blir aktørene utsatt for en kredittrisiko, siden det ikke er sikkert 

at motparten kan innfri kontraktene. For å redusere den finansielle risikoen, foregår 

handel som regel innenfor strukturelle rammer ved bruk av en Clearingsentral. I tilfellet 

med derivathandel med elsertifikater, vil Nord Pool Clearing være en naturlig aktør med 

nødvendig kompetanse til at derivathandelen kan gjennomføres. 
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10.2 Hvorfor aktørene handler i derivater 

 

For å forklare hvorfor omsetning av ulike derivater er så utbredt, må man samtidig nevne 

tidshorisonten og den usikkerheten som knytter seg til et produkt i fremtiden. Siden 

aktørene som regel handler i en eller annen form for valuta, blir det også viktig å skille 

mellom handel på to ulike tidspunkter, diversifisering av finansielle aktiva, nåverdien av 

fremtidige kapitalstrømninger og risikojustering. 

 

Diversifisering 

 

Diversifisering av investeringer betyr at når en investor står overfor en risiko for å tape, 

er det lurt å plassere sine aktiva forskjellige steder, slik at ”ikke alle eggene plasseres i 

samme kurv. Investoren står overfor ulike risikostørrelser, og disse har en forventet 

avkastning. Høyere avkastning er forbundet med større risiko. For ikke å risikere store 

tap, diversifiseres investeringene for å øke samlet avkastning, men samtidig redusere 

samlet risiko. 

 

Nåverdi 

 
 Ved å benytte et eksempel fra økonomisk litteratur (Varian, 1993, s. 200-201), står en 

investor overfor to perioder, 0 og 1. Investoren kan kun velge mellom to 

investeringsobjekter, A og B, der A har en pris P0 i periode 0, og forventet pris i periode 

1 er lik p1. Investering B er ekvivalent med å plassere pengene i banken, til en sikker 

rente r. Følgende likevektsløsning gjelder: 

 

a. 1 + r = p1/p0 

 

Dersom denne likevektsløsningen ikke gjelder, vil det oppstå arbitrasjemuligheter som 

skaper profittmuligheter for aktørene i markedet (ibid). Disse arbitrasjemulighetene vil 
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etter hvert bli mindre ettersom de blir benyttet, fordi p0 vil justeres til å tilfredsstille 

likevektsløsningen i a. Siden arbitrasjemulighetene til slutt forsvinner, vil a. gjelde, og 

denne ligningen kan omskrives til: 

 

b. p0 = p1/(1 + r) 

 

Denne ligningen kalles nåverdiligningen, fordi prisen i periode 0 må tilsvare den 

neddiskonterte fremtidige verdien.  

 

Risiko 

 

Risiko oppstår når det knyttes usikkerhet om fremtidig avkastning for en investering. Det 

er vanlig at høyere avkastning er forbundet med høyere risiko. Risiko måles gjennom 

standardavvik, og det skilles vanligvis mellom tre risikoeksponeringer: 1) Risikoaverse 

aktører skyr risiko, og foretrekker en fremtidig avkastning med sikkerhet fremfor å 

gamble. 2) Risikonøytrale aktører er indifferente mellom risiko og sikkerhet, mens 3) 

risikoelskere foretrekker risiko fremfor sikkerhet. Under nåverdiavsnittet ble kun to 

investeringsobjekter drøftet, men investorer står gjerne overfor flere investeringsobjekter 

med ulike risikostørrelser. Da bruker økonomer gjerne Kapitalprising-modellen (CAPM) 

for å analysere hvor stor ett aktivas risiko i forhold til resten av porteføljens sammensatte 

risiko, og denne parameteren kalles for beta (β) (Varian, 1993, s. 238). Risiko er ikke 

nødvendigvis noe negativt, fordi det innebærer stor sannsynlighet for enten tap eller 

gevinst.  

 

1. β = Hvor stor risiko aktiva i har/Hvor stor risiko porteføljen har. 

 

For at investorer skal investere i risikofylte aktiva, må det foreligge en risikopremie i 

tillegg til den risikofrie avkastningen, og dette kan skrives: 

 

2. ri = rf + βi (rm – rf) 
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Avkastningen må ligge over den risikofrie avkastningen, og den måles ved 

risikojusteringen. 

Investorer blir derfor stilt overfor investeringsmuligheter som gir en forventet 

avkastning/risiko-rate, som neddiskonteres til nåverdi. Dette gjør det lettere for 

investoren å sammenligne ulike prosjekter. 

 

10.3 Prising av forwardkontrakter 

 

Siden forwardkontrakter er forhåndsbestemte avtaler om levering av et produkt i 

fremtiden til en forhåndsbestemt pris, vil prisingen av forwardkontrakter benytte 

neddiskonteringsanalyser. I den kalibrerte modellen for elsertifikatmarkedet, vil 

gjennomsnittet av 10.000 simuleringer på pris og kvantum for elsertifikater utgjøre et 

rimelig forventningsestimat for elsertifikatpris neste periode. Ifølge sentralgrenseteoremet 

er gjennomsnittet tilnærmet normalfordelt og i mine simuleringer befinner gjennomsnittet 

seg innenfor intervallet [197, 203], ved gjentakende repetisjoner av simuleringen. 

Dersom forventet elsertifikatpris neste periode settes til NOK 200, vil den neddiskonterte 

verdien av dette være lik NOK 188,68. Det forutsetter at den nominelle renten for neste 

periode er 6 prosent (rf = 0,06).  

 

For å bestemme forwardprisen, F, bruker man spotprisen for elsertifikater for denne 

perioden, S, og avgjør hvor lang tid kontrakten skal gjelde. Dersom forwardkontrakten 

skal utløpe neste periode, vil forwardprisen være lik: 

 

1. F = (1 + rf)*S 

 

Dette er omvendt av eksemplet foran, fordi her forutsettes muligheter for banking, og 

hvis spotprisen antas å være NOK 188,68, og renten settes lik seks prosent, vil 

forwardprisen være lik: 

 

2. 200 = (1 + 0,06)*188,68 
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I dette eksemplet blir nåverdien av kontantstrømmen for denne perioden lik null, fordi 

forwardprisen er lik forventet pris, og der er ingen arbitrasjemulighetener.  

Verdien på forwardkontrakten vil øke for en som selger en forward (short posisjon), 

dersom elsertifikatprisen blir lavere enn den forventede elsertifikatprisen. En short 

posisjon kan være inngått nettopp for å hedge mot prisfall i fremtiden. Verdien av en long 

posisjon (kjøpt kontrakt) vil da vise seg å være negativ, for kjøper av forwarden har 

forpliktet seg til å kjøpe elsertifikater til en pris som er høyere enn markedsverdien. Tapet 

blir differansen mellom forwardprisen og markedsprisen neste periode. 

 

I motsatt tilfelle, der elsertifikatprisen faktisk overstiger den forventede elsertifikatprisen, 

vil verdien av en short posisjon (solgt forward) vise seg å være negativ, og tapet blir 

differansen mellom markedsprisen neste periode og forwardprisen. For innehaver av en 

long posisjon (kjøpt forward) vil forwardkontrakten ha en gevinst som er like stor som 

tapet til den som shorter. I begge tilfellene antas at transaksjonskostnader er lik null uten 

at dette påvirker konklusjonen.  

 

For å generalisere forwardprisen for t perioder, settes verdien av et elsertifikat til:  

 

3. E(P)/(1 + ri)t 

 

der renten er risikojustert og E(P) er forventet pris. Som under ligning 1. er en sikker 

betaling i henhold til en forwardkontrakt lik: 

 

4. p0/(1 + rf)t 

 

For en grønn produsent vil forwardprofitten dermed bli: 

 

5. p0/(1 + rf)t - E(P)/(1 + ri)t   
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Løser ut for p0: 

 

6. p0 = E(P)* [(1 + rf)/(1 + ri)]t < E(P) 

 

Dette viser som beskrevet foran at hvis den faktiske sertifikatprisen blir forskjellig fra 

den forventede sertifikatprisen, vil den sertifikatberettigede produsenten som har kjøpt 

forwards få en gevinst hvis differansen mellom disse er positiv, eller få et tap dersom 

differansen er negativ. At produsenten foretrekker en fast pris i fremtiden fremfor en 

usikker pris som enten kan være høyere eller lavere enn forwardprisen, gjør denne 

produsenten til en risikoavers aktør. Et volatilt elsertifikatmarket vil være et onde som en 

risikoavers aktør prøver å diversifisere seg vekk fra. Derivater er derfor et egnet 

hedginginstrument for aktørene, men det knyttes også usikkerhet til kraftvolum i 

fremtiden. Videre i oppgaven skal det vises at ved å binde opp andeler i kontrakter 

reduseres risikoen for en sertifikatberettiget produsent, men kun til et bestemt volum. 

 

10.4 Tilpasninger for aktørene i kraftmarkedet ved elsertifikatordningen 

 
I Energy Economics nr. 23, fra 2001 er en analyse av ”Danish Green Certificate 

System…” (Amundsen og Mortensen, 2001). Modellen i denne analysen tar blant annet 

for seg innføringen av elsertifikater. 

 

Her er noen av variablene analysen opererer med: 

• α andelen som skal gå til elsertifikater  

• p konsumentpris for elektrisitet 

• s pris på elsertifikater 

• q produsentpris på elektrisitet 

• y elektrisitetsproduksjon av konvensjonell kraft 

• x totalt elektrisitetskonsum 

• z produksjon av fornybar elektrisitet 

• b regulert avgift for distribusjon av elektrisitet 
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• gd etterspørsel etter elsertifikater 

• gs tilbud av elsertifikater  

• zmax maks kapasitetsproduksjon av fornybar kraft  

 

-Produsenter av konvensjonell kraft 

 
Etterspørselsfunksjonen er: 

 

 p(x) der ∂ p(x)/ ∂ x = p’ < 0 

 

De konvensjonelle kraftprodusentene maksimerer: 

 

Max Π(y) = qyj – c(yj) 

 

Førsteordensbetingelsen for optimum blir da: 

 

 q = c’(yj) 

 

Marginalkostnadene må være lik produsentprisen for en enhet. Dette betyr at dersom 

delemarkedseffekten inntreffer, og produsentprisen blir lavere, vil produksjonen av 

konvensjonell kraft måtte reduseres, ved at enkelte produsenter presses ut av markedet. 

Marginalkostnadene vil øke ved at disse produsentene blir kvotepliktige for all den 

elektrisitet de konsumerer. Konvensjonelle kraftprodusenter står overfor en lavere pris 

per MWh enn tidligere, men vil fortsatt produsere maks av hva de klarer, til en pris lik 

grensekostnad. Figur 15 viser forventningene til elektrisitetsprisen (NOK/MWh) for de 

konvensjonelle kraftprodusentene. 
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Fig.15 Konvensjonelle kraftprodusenter står også overfor volatilitet i kraftmarkedet, men til en lavere pris per MWh 

 

I Norge skilles det mellom konvensjonelle og sertifikatberettigede kraftprodusenter, men 

kraftproduksjonen fra disse er sannsynligvis høyt korrelert, og derfor vil de ulike 

kraftprodusentene oppleve de samme svingningene i kraftproduksjonen. De 

konvensjonelle produsentene blir imidlertid kvotepliktige, noe som øker kostnadene for 

deres drift, samtidig som produsentprisen på kraft reduseres. Noen av disse produsentene 

risikerer å bli utkonkurrert.  

 

-Produsenter av fornybar kraft 

 
Her antas det at marginalkostnadene ved fornybar kraftproduksjon er tilnærmet lik null, 

og disse produsentene maksimerer sin profitt, Π: 

 

 Max Π(zk) = [q + s]zk   gitt at   zk ≤ zk
max   

 

Førsteordensbetingelsen blir: zk = zk
max

   

 

Produsentene av fornybar kraft produserer dermed maks av hva de klarer til enhver tid, 

og de skaper volatilitet i elsertifikatmarkedet, fordi zmax er volatil (se fig. 13). Dersom de 
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sertifikatberettigede ser på dette som negativt kan de benytte seg av derivater for å hedge 

mot prisfall for elsertifikater.  

 

-Sertifikatberettigedes bruk av forwardkontrakter i elsertifikatmarkedet  
 

For å påvise at prisvolatiliteten reduseres ved at aktørene tar i bruk handel av derivater, 

antas det at det kun eksisterer en sertifikatberettiget produsent i Norge. Denne 

produsentens salg av elsertifikater er bestemt av naturgitte forhold som påvirker 

omfanget av produksjonen av fornybar kraft. Produsenten vil ikke være en monopolist i 

kraftmarkedet, fordi han konkurrerer med produsenter av konvensjonell kraft i Norge. 

Produsenten vil som eneste operatør i elsertifikatmarkedet være monopolist i dette 

markedet, og kan derfor utnytte sin markedsmakt og holde tilbake elsertifikater for å 

oppnå monopolprofitt. La oss for enkelhets skyld anta at myndighetene pålegger 

monopolisten til å selge elsertifikater fortløpende uten muligheter for banking. Dette er 

en urealistisk antakelse i forhold til denne oppgavens kalibrerte modell som kun 

simulerer elsertifikatmarkedet i Norge, men dersom modellen utvides til å gjelde Sverige 

og Norge, vil monopolisten møte konkurranse fra andre produsenter av fornybar kraft, og 

dermed vil monopolistsituasjonen opphøre. Poenget ved å se på kun en produsent er å 

påvise at usikkerheten rundt elsertifikatprisen reduseres ved en short posisjon i 

derivathandel, noe som også kan generaliseres til å gjelde i en konkurransesituasjon med 

flere selgere av elsertifikater. Det er vist at den sertifikatberettigede produsenten 

produserer zk = zk
max. Hvilken pris er mest gunstig for å sikre seg mot usikkerhet i 

fremtiden? Spotprisen eller en forwardpris? 

 

Produsenten for fornybar kraft kan ha følgende mulige strategier i elsertifikatmarkedet: 

 

1. Selge elsertifikater etter hvert som produsenten har produsert fornybar kraft, til 

markedspris, s, på daglig basis. 

2. Hedge (sikre) delvis ved å selge forhåndsbestemt mengde elsertifikater til en 

forwardpris, F. Resten selges i markedet på daglig basis til pris, s. 
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3. Hedge (sikre) ved å selge en stor mengde til en forwardpris. Problemet her kan 

være at produksjonen fluktuerer såpass at produsenten ikke klarer å innfri hele 

kontrakten. Da vil produsenten måtte kjøpe elsertifikater til markedspris for å 

levere disse til kontraktsprisen. Dermed er det en risiko for å binde opp en for stor 

mengde i derivater. 

 

For produsenten av fornybar kraft vil de tre strategiene ha stor innvirkning på 

usikkerheten rundt hva elsertifikatprisen faktisk vil bli i fremtiden. Ved å bruke 

resultatene fra den kalibrerte modellen, der fornybar kraft utgjør en total mengde på 

mellom 11 og 13 TWh i året og prisen for ett elsertifikat fritt fluktuerer mellom NOK 

[60, 340], ser man i tabell 5 hvordan de tre strategiene påvirker standardavviket. 

Forwardprisen er satt til forventet pris som er simulert som gjennomsnittsprisen i den 

kalibrerte modellen, og er neddiskontert til nåverdi.  

 

 

 
TWh-
størrelse 
solgt i 
kontrakter: Std.dev: Strategi: 

0 1345,49 1 
1 1216,305 2 
2 1093,367 2 
3 967,2598 2 
4 842,3702 2 
5 713,4676 2 
6 586,2883 2 
7 464,7262 2 
8 342,4091 2 
9 233,8355 2 

10 155,3729 2 
11 162,965 3 
12 251,7703 3 
13 362,5053 3 

 
Tabell. 5 
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I tabell 5 vises standardavviket som et mål på risiko knyttet til elsertifikatmarkedet, og 

hvordan dette reduseres ved å knytte opp forhåndsbestemte mengder sertifikater til en 

forhåndsbestemt pris i forwardkontrakter. Grafisk vises det i fig. 16. 
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Fig.16 Risikoen, målt i standardavvik for profitten, reduseres opp til 10 TWh bundet opp ved salg av forwardkontrakter. 
 

Risikoen reduseres ved bruk av derivatkontrakter, fordi produsenten ikke lenger i like 

stor grad står overfor prisvolatilitet som usikkerhetsmoment rundt salgsinntektene fra 

elsertifikatene. Forutsetningene er at produsenten enten kan hedge med å selge 

forwardkontakter eller selge elsertifikater på daglig basis. Andelen fornybar kraft, z, 

produseres med sikkerhet opp til litt over 10 TWh, og en produksjon over dette knyttes 

det usikkerhet rundt. Derfor kan den sertifikatberettigede produsenten redusere risikoen 

ved å binde opp elsertifikater inntil 10 TWh i forwardkontrakter. Utover dette vil den 

sertifikatberettigede risikere å binde opp flere elsertifikater for salg enn det kan klarer å 

produsere. Dette vil produsenten kunne tape på ved at prisen med stor sannsynlighet ville 

ha økt opp mot maksimumsprisen på grunn av mankoen på elsertifikater. Samtidig har 

den sertifikatberettigede mest sannsynlig ha bundet opp hele sin produksjon av 

elsertifikater til en forwardpris som er lavere enn maksimumsprisen. Dette bidrar til å øke 

risikoen som den sertifikatberettigede står overfor. Dette kan også generaliseres til å 

gjelde mange små sertifikatberettigede produsenter.  
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Risikoen ved å binde opp flere elsertifikater enn det den sertifikatberettigede klarer å 

produsere, er et resultat av at kraftproduksjonen fluktuerer. Det forekommer derfor en 

avveining mellom forventet produksjon av elsertifikater og hvor mange elsertifikater som 

bør bindes opp i kontrakter. Men det trenger ikke bare å være en risiko for tap ved å 

binde opp for mange elsertifikater. 

Som tidligere nevnt er risiko forbundet med et avvik fra forventningene, og for den 

sertifikatberettigede kan dette også tenkes å gi en positiv oppside eller gevinst. Hvis 

produksjonen av fornybar kraft tilsvarer det høyeste potensialet, 13 TWh, vil prisen på 

elsertifikater reduseres mot minsteprisen som er NOK 60. Dersom den 

sertifikatberettigede har bundet opp 13 TWh for salg av forwardkontrakter, til en 

forwardpris høyere enn minimumsprisen, vil det generere høyere inntekter for den 

sertifikatberettigede. Dette vil også bidra til å øke standardavviket (se fig. 16). 
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Fig.17 Ved å binde opp økende TWh-størrelser i forwardkontrakter, vil inntektssvingningene reduseres. 

 

Den sertifikatberettigedes produksjon av elektrisitet kan svinge mellom 11 og 13 TWh, 

noe som generer et totalt tilbud av elsertifikater på mellom 11 og 13 TWh. Prisen på 

elsertifikater er oppgitt per MWh, slik at tilbudet av elsertifikater varierer mellom 11 og 

13 millioner slike. I figur 17 svinger inntektene til den sertifikatberettigede i overkant av 

NOK 6 milliarder (6000 * 1.000.000) når produsenten binder opp 10 TWh i salg av 

forwardkontrakter i tillegg til inntektene fra elektrisitet. Produsenten genererer dermed 
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inntekter fra både  kraftmarkedet og elsertifikatmarkedet. Dette er en betydelig mer 

forutsigbar inntektsramme enn ved å la være å bruke derivater for elsertifikater.. 

Inntektene for produsenten svinger i intervallet NOK [5 mrd, 8 mrd] ved å ikke benytte 

seg av derivater. Dette er en simulering av forventet inntjening, der produsenten stilles 

overfor en uønsket risiko. Denne modellen bekrefter at derivater som hedginginstrument 

er et godt virkemiddel for de sertifikatberettigede for å redusere risiko og usikkerhet i 

markedet for elsertifikater. Simuleringene forutsetter en sertifikatberettiget 

kraftprodusent. 

 

-Kraftleverandører og distributører av elektrisitet 

 
Kraftleverandørene maksimerer sin profitt, Π, som følger: 

 

 Max Π(xi) = pxi – [b + αs + q]xi  

 

Kraftleverandørene opplever en lavere innkjøpspris, q, enn tidligere. De står, som 

sertifikatpliktige, overfor ekstra kostnader som skal dekkes av salgsprisen. Disse ekstra 

kostnadene er en andel av elsertifikatprisen, og denne svinger. For å oppnå en 

forutsigbarhet for kraftleverandørene, vil disse få insentiver til å hedge mot prisøkninger 

for elsertifikater. Dermed finnes det to naturlige motparter for inngåelse av 

forwardkontrakter i elsertifikatmarkedet. Kraftleverandører vil sikre seg mot høye 

kostnader ved kjøp av forwardkontrakter, og sertifikatberettigede vil sikre seg mot lave 

inntekter ved salg av forwardkontrakter. 

 

-Sertifikatpliktiges bruk av forwardkontrakter i elsertifikatmarkedet 
 

Sertifikatpliktige vil oppleve høy volatilitet i elsertifikatmarkedet, og kan ha motsatt 

strategi som sertifikatberettigede, å binde opp en forhåndsbestemt mengde elsertifikater 

for kjøp til en forwardpris, F. I fig. 18 vises en kraftleverandør som antas å ha 

markedsandeler som ligger rundt 10 prosent av all kraftproduksjon, og ser man bort i fra 
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distribusjonsavgiften, b, vil kostnadene fluktuere i takt med både elektrisitetsprisen og 

elsertifikatprisen. Ved inngåelsen av en forwardkontrakt om kjøp av elsertifikater i 

fremtiden, vil usikkerheten rundt kostnadene reduseres, og dermed skape større 

forutsigbarhet. Fig.18 viser at de totale kostnadsfluktuasjonene ved å innta en long 

posisjon ligger i intervallet NOK [4,28 mrd, 4,42 mrd] som er et mindre intervall enn ved 

ikke å ta i bruk derivater. 
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Fig.18 Ved å binde opp TWh-størrelser i forwardkontrakter, vil kostnadssvingningene reduseres. Kostnadene er i NOK/MWh, i 

mill kr. Denne kraftleverandøren har markedsandeler på 10 prosent av total kraftproduksjon 

 

10.5 Differansen mellom forwardpris og spotpris 

 

For en sertifikatberettiget kraftprodusent vil salg av elsertifikater rundt en 

forwardkontrakt redusere risikoen for store avvik fra forventet pris. Dersom spotprisen er 

lavere enn forwardprisen om t perioder, vil innehaveren av en short posisjon ha realisert 

en gevinst. Dersom spotprisen er høyere enn forwardprisen, vil en shorter ha tapt 

differansen mellom disse. Tilfellet er motsatt for en long posisjon, da en spotpris lavere 

enn forwardprisen om t perioder vil gi et tap i form av høyere kostnader enn hva denne 

kunne oppnådd. Hvis spotprisen om t perioder er høyere enn forwardprisen, vil en long 

posisjon vise seg å være lønnsom, ved at denne oppnår en verdi i markedet som er lik 

differansen. Her sees det bort i fra transaksjonskostnader.  
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10.6 Risikoaverse aktører 

 

Det er nærliggende å tro at de aktørene som elsertifikatordningen omfatter er 

risikoaverse. Det kan begrunnes ut ifra at det er for stor risiko å ta for ledelsen ved et 

sertifikatberettiget kraftproduksjonsselskap eller en kraftleverandør å gamble på eiernes 

vegne. Aksjonærer er som regel interessert i å sikre en god avkastning til en lav risiko, for 

alternativt kan eierne kanalisere aksjekapitalen til en fond som tar større risiko. Et 

aksjeselskap risikerer mye ved store økonomiske tap, og da spesielt arbeidsplasser. 

Derfor er det viktig at et selskap som står overfor usikkerhetsmomenter i den daglige 

driften, reduserer denne på best mulig måte. Dermed vil derivater være et nyttig 

instrument for å spre og redusere denne risikoen. Det antas derfor at aktørene i 

elsertifikatmarkedet er risikoaverse. Risikonøytral ledelse er også usannsynlig, fordi det 

gjerne knyttes økonomiske fordeler for ledelsen ved å maksimere profitten som igjen 

påvirker aksjekursen.  

 

Derivater er mye brukt for å redusere risiko, og at aktørene som omfattes av 

elsertifikatmarkedet reduserer sin risiko ved bruk av derivater, er vist i denne oppgaven. I 

en eventuell videre drøfting av denne problemstillingen kunne oppgaven sett på 

mulighetene for andre derivater, som opsjoner, futures og swaps. 
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11 Konklusjon 

 

Intensjonen bak innføringen av en elsertifikatordning, var at det skulle skape stabile 

utbyggingsrammer for potensielle produsenter av fornybar kraft. Det er sannsynlig at 

disse rammene ikke vil være så stabile som enkelte utbyggere håpet på, noe som har vist 

seg å være tilfelle i Sverige, der investeringene har uteblitt. Derfor tilfører 

derivatmarkedet aktørene stabile rammer som elsertifikatmarkedet ikke kan gi. Markedet 

for elsertifikater er allerede innført i Sverige, og vil innføres i Norge i 2007, for å satse på 

økt produksjon av fornybar kraft. Norge og Sverige har allerede åpnet for 

elektrisitetshandel i et Nordisk samarbeid via Nord Pool. Det har vært reist kritikk rundt 

elsertifikatordningens virkemiddelbruk, men den vil innføres. Hensikten bak ordningen er 

å øke produksjonen av fornybar kraft for å presse forurensende kraftproduksjon ut av 

markedet. Denne oppgaven har derfor analysert usikkerheten som kan oppstå i markedet 

for elsertifikater, der analysen er basert på en modell av Amundsen m.fl (2003).  

Videre ser oppgaven på volatiliteten som oppstår i markedet for elsertifikater som følge 

av fluktuasjonen ved naturgitte forhold. Denne volatiliteten skaper en risiko for aktørene i 

elsertifikatordningen, og oppgaven drøfter hvordan handel med forwardkontrakter kan 

redusere denne risikoen. Det er vist at to naturlige motparter eksisterer for inngåelsen av 

slike kontrakter, da de sertifikatberettigede vil sikre seg mot en nedgang i 

elsertifikatprisen, mens de sertifikatpliktige vil sikre seg mot en økning i denne. Dette vil 

skape en større forutsigbarhet for aktørene i elsertifikatordningen enn om aktørene velger 

å handle i spotmarkedet på daglig basis.  
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Vedlegg a: 
 
 
Her benyttes en modell av Amundsen m.fl (2003). Den analyserer hvordan z som er 

fornybar energi fluktuerer i takt med naturgitte forhold. Modellen bruker x om 

elektrisitetskonsumet som avhenger av elsktrisitetsprisen, p, som gir en 

etterspørselsfunksjon etter fysisk elektrisitet D(p). Den inverse etterspørselsfunksjonen 

er: 

 

1) p = P(x) = D-1(x) Den inverse etterspørselsfunksjonen 

2) x = z/alfa  Der z er fornybar energi som en andel av elektrisitetskonsumet 

 

Det antas at produsentprisen for elektrisitet er c, slik at konsumentprisen for både 

elektrisitet, c, og elsertifikater, s, er: 

 

3) p = alfa*s + c 

4) s ≥ 0  Prisen på elsertifikater kan ikke være negativ 

 

Ved å kombinere disse ligningene, finner man en funksjon for elsertifikatprisen: 

 

5) st = 1/alfa*[P(z/alfa) – c] 

 

Men elsertifikatprisen kan ikke være negative, slik at følgende betingelse må være 

oppfylt: la xc være slik at P(xc) = c 

 

6) zc = alfa*xc 

7) st = 1/alfa*[P(z/alfa) – c], hvis zt < zc, og st = 0, hvis zt > zc 
 
 
 
 
 


