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Det europæiske marked for grønne certifikater er i kontinuerlig vækst og udvikling. 
Energi Danmark vil fremover opdatere dig på udviklingen på det meget volatile marked. 

Den seneste tid har 
markedet været præget 
af debatten om EU’s 
såkaldte taksonomi-

forordning, der vurderer hvilke typer 
økonomisk aktivitet, der kan betragtes 
som bæredygtige, og hvilke der ikke 
kan. I det seneste ændringsforslag til 
denne forordning er der blevet specifi-
ceret en lang række krav til hvilke typer 
produktion, der skal kunne defineres 
som grøn. Her er der især kig på at 
udelukke anlæg, der modtager offen-
tlig støtte fra at modtage certifikater, 
noget der vil kunne vende op og ned 
på markedet, som vi kender det. En 
sådan ændring vil blandt andet kunne 
betyde, at norsk og svensk hydrokraft 
fremadrettet ikke vil kunne defineres 
som grøn. 

Også vind- og solsektorerne kan blive 
påvirket af ændringerne, ikke bare i 
Norden men i hele Europa, hvor of-
fentlige støttekroner tilflyder ejere af 
vindmøller og solceller for at sikre, at 
der bliver produceret grøn elektricitet. 
Der kan således blive tale om helt at 
fjerne dele af vind- og solenergi fra 
certifikatmarkedet.

Hvis forslaget bliver gennemført, kan 
det blive en bombe under certifikath-
andlen i Norden, da norsk hydrokraft, 
der på nuværende tidspunkt udgør 
langt størstedelen af de udstedte cer-
tifikater i området, fremover ikke læn-
gere vil kunne få udstedt certifikater. 
Dette vil kunne føre til prisstigninger 
på eksempelvis danske og svenske 
vindcertifikater. 

Både de norske og svenske regering-
er har anmodet EU-Kommissionen 
om at fjerne ændringsforslaget til 
taksonomiforordningen, som også 
vedrører Norge på grund af landets 
handelsaftaler med EU. 

Et vigtigt tiltag i jagten på flere cer-
tifikater er indgåelsen af PPA’er, hvor 
producent og forbruger matches ent-
en direkte eller via handelsselskaber. 
PPA’erne er med til at sikre cash flow 
ved at prissikre dele af produktionen 
ved en fast pris og salg af tilhørende 
certifikater. På denne måde sikres nye 
grønne investeringer, og forbrugerne 
får helt eller delvist dækket deres for-
brug af nye (additionelle) certifikater. 



Grøn omstilling er blevet et større og større 
tema i løbet af de seneste år, på alle planer 
i samfundet. Den ene klimapakke har afløst 
den anden i EU, og unionens medlemslande 

indfører også enkeltvis nye tiltag, der skal sørge for, at 
landet kan leve op til både egne ambitioner og til Paris-
aftalen fra 2015.

Et af de tiltag, man fra EU’ side har indført for at forsøge 
at fremme den grønne omstilling, er beslutningen om, 
at al produktion af el fra vedvarende energikilder skal 
certificeres. Beslutningen om dette blev taget tilbage i 
2009 og går kort fortalt ud på, at hver megawatt-time 
(MWh) el, der produceres i EU fra et anlæg med status 
som producent af vedvarende energi, får hæftet et 
cerfitikat på sig. Et certifikat som producenten så kan 
sælge videre til en forbruger, der kan bruge det til at 
dokumentere over for sine interessenter, at det el, man 
har anvendt, er grønt.

Konkurrenceparameter
I takt med, at grøn omstilling og bæredygtighed 
fylder mere og mere i bevidstheden i samfundene 
og blandt forbrugerne, er det også blevet både et 
konkurrenceparameter, et slags moralsk kompas og ofte 
et krav blandt både private virksomheder og offentlige 
institutioner at sørge for, at ens elforbrug bliver dækket 
af grøn energi. Den mulighed giver de grønne certifikater, 
eller GoO’er (Guarantees of Origin) som de også kaldes, 
da man med disse har bevis for, at man har sikret sig 
netop el fra en grøn producent.

Processen med at få sin elektricitet certificeret foregår ved, 
at elproducenten anmoder TSO’en i sit land om at blive 
godkendt til optagelse i det europæiske certifikat-register. 
Når TSO’en har vurderet, om producenten lever op til kra-
vene, bliver denne fremover hver måned tildelt certifikater 

svarende til sin elproduktion. Certifikater som producenten 
så kan sælge videre til forbrugere. Et certifikat skal bruges 
samme år som det produceres, og der føres årligt nøje 
regnskab med, at certifikaterne udstedes og annulleres 
én til én. Certifikaternes værdi afhænger meget af, om 
der er tale om eksempelvis et solcelle-, et hydro-, eller 
et vindanlæg, og hvor gammelt dette er. Nyere anlæg er 
som oftest mest effektive og repræsenterer derfor også 
den højeste værdi. Dermed bliver det også mere attrak-
tivt at opføre nye anlæg og komme i betragtning til cer-
tifikater af højere værdi. 

Store prisudsving
Salget af certifikater til kunder foregår på 
certifikatmarkedet enten direkte mellem køber og sælger 
eller gennem mæglere. Der findes ikke nogen decideret 
børs til formålet, som man kender det fra elmarkedet.

Prisen på certifikater svinger som elprisen meget, og 
markedet er generelt præget af stor usikkerhed. Dette 
skyldes primært, at den grønne omstilling er et politisk 
varmt emne, og nye beslutninger både på EU-plan og 
i de enkelte europæiske lande kan pludseligt have stor 
betydning for, hvor værdifuld et certifikat fra en given 
enhed måtte være. Som alle markeder, der er afhængige 
af politiske beslutninger, kan forudsætningerne for 
handlen ændre sig radikalt på ganske kort tid.

Samtidig kan udbuddet af certifikater variere kraftigt, da 
det selvsagt er fuldstændigt vilkårligt, hvor meget det 
blæser, hvor meget solen skinner, og hvor meget det 
regner, og hvor meget el der dermed kan produceres fra 
anlæg, der baserer sig på dette. Eksempelvis var 2018 et 
meget tørt og vindfattigt år, og dermed faldt udbuddet 
samtidig med, at efterspørgslen forblev uændret høj. 
Dette gav naturligvis stigende priser. 
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HVAD ER ET GRØNT CERTIFIKAT?
 > Det er blevet besluttet, at alt vedvarende energi (VE) i EU skal certificeres.

 > De enkelte landes TSO’er godkender hvilke VE-anlæg, der kan få udstedt 
certifikater.

 > Ejeren af et VE-anlæg får tildelt ét certifikat for hver produceret MWh el.

 > Disse certifikater sælges til kunder, der dermed kan påvise, at deres for-
brug kommer fra VE.

 > De fleste certifikater, der handles i Norden, kommer fra hydro- og vindkraft.

 > Certifikater fra nyere VE-anlæg har en højere værdi end fra ældre anlæg.

GRØNT FORBRUG 
UDEN MEROMKOSTNING
Vidste du, at din virksomhed 

med en PPA-aftale aktivt 

tilfører ny vedvarende energi 

til samfundet? Samtidig 

prissikres dit elforbrug i 10 

eller 15 år til en attraktiv, fast 

pris. 
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