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Priserne på grønne certifikater er steget hen over foråret, hvor efterspørgslen har været langsomt opadgående. 
Flere lande barsler med nye klimamål, hvilket øger opsiden på markedet.

Efterspørgslen på 
grønne certifikater er 
øget mærkbart i løbet 
af foråret, og priserne 

på både vind- og hydrocertifikater 
er steget. Midt i maj ligger priserne 
på de nordiske hydro-, vind- og 
solcertifikater for 2021 alle på det 
højeste prisniveau i mere end et år, og 
alle omkring et dobbelt så højt niveau 
som de gjorde for tre måneder siden.

Det er først og fremmest det kolde 
vejr, vi har oplevet i Norden i løbet af 
de seneste måneder, der har presset 
priserne i vejret. Kulden har udsat 
snesmeltningen, og har samtidig 
drænet overskuddet på hydrobalancen. 
Hvor hydrobalancens overskud for få 
måneder siden var tocifret, ligger vi nu 

på kun ca. +3 TWh, og fyldningsgraden 
i de norske vandmagasiner er midt i maj 
meget lav, fordi de lave temperaturer 
betyder, at sneen er blevet liggende 
i fjeldene længere tid end normalt, i 
stedet for at smelte. 

Disse omstændigheder har udløst 
en nervøsitet på markedet, hvor 
købelysten er steget løbende igennem 
foråret. Udviklingen lader til at have 
været selvforstærkende i nogen 
grad. Da priserne begyndte at stige 
strømmede køberne til markedet for 
ikke at være for sent ude for at dække 
sig ind. Generelt er det dog langt fra 
unormalt, at det er på denne tid af 
året, at efterspørgslen stiger. Vi ser 
normalt et billede, hvor slutningen af 
foråret og midten af efteråret er de 

to perioder med høj aktivitet, mens 
købelysten ebber ud i løbet af årets 
øvrige måneder. 

Skærpede klimamål
Hvis man skal kigge på andre årsager 
til, at certifikatpriserne stiger, er det 
værd at kaste et blik på den europæiske 
klimapolitik. Der går sjældent en måned 
uden at der enten centralt fra EU, 
eller enkeltvis fra nogen af unionens 
medlemslande, bliver offentliggjort 
nye og mere ambitiøse klimamål. 
Her i foråret har den tyske regering 
eksempelvis opjusteret målsætningen 
for, hvor meget landets CO2-udledning 
skal være nedbragt med i 2030. Den 
nye målsætning hedder 65 % lavere 
udledning sammenlignet med niveauet 
i 1990.
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HVAD ER ET GRØNT CERTIFIKAT?

 > Det er blevet besluttet, at alt vedvarende en-
ergi (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 forbrug kom-
mer 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.

PPA’er til små og 
store virksomheder

Vidste du, at Energi Danmark gør det muligt for 
alle virksomheder - store som små - at tilføre ny 
vedvarende energi til samfundet? 

Med en PPA bidrager du aktivt til den grønne 

omstilling samtidig med, at du prissikrer dit elforbrug 
i 10 eller 15 år til en attraktiv, fast pris. Læs mere.

Danmark NorgeFinlandSverige Tyskland

I takt med at landene øger deres klimamål, og 
klimapolitikken holder sig højt på den offentlige 
dagsorden, stiger presset også løbende på private 
virksomheder for at sikre sig, at den elektricitet de 
bruger kommer fra bæredygtige energikilder. Der er 
ikke nogen grund til at tro, at denne udvikling ikke vil 
fortsætte i løbet af de kommende år.

Fortsat overforsyning
Trods de stigende priser er der fortsat en høj grad af 
overforsyning på certifikatmarkedet. Denne stammer 
ikke mindst fra sidste år, hvor stor kapacitet af 
vedvarende energi blev installeret, på et tidspunkt 
hvor stemningen på markedet var i bund på grund 
af coronaviruspandemiens udbrud. Det betød, at 
der pludselig var rigtig mange certifikater til salg til 
et faldende antal købere, hvilket naturligvis førte til 
faldende certifikatpriser. 

Det er først nu, at denne udvikling er ved at vende. 
Markedet er så småt ved at få optimismen tilbage, 
og tror på at vi nu er ovre det værste hvad angår 
coronavirus. Dermed er der også udsigt til, at der kan 
blive gjort op med overforsyningen på markedet.

Spændende sommer på markedet
Vi går nu en sommer i møde, hvor det bliver interessant 
at se, om markedet kan stabilisere sig på de prisniveauer 
vi så før coronavirussens indtog i begyndelsen af 2020. 
Hvis dette sker, bør det være et tegn på, at markedet 
er ved at have lagt krisen fra det seneste år bag sig. 
Der er dog også en chance for, at vi kommer til at se 
en nedjustering. Når man ser så store prishop som 
certifikatmarkedet har gjort hen over foråret, og 
stigningerne i nogen grad lader til at være baseret på 
nervøsitet, så er der bestemt muligheder for, at priserne 
skal falde igen, når først markedet falder til ro.


