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Ligesom elpriserne er priserne på grønne certifikater steget i løbet af efteråret. Markedet har især kig på den norske 
regerings planer om at trække landet ud af certifikatmarkedet.

Vi har været igennem et 
højdramatisk efterår på 
tværs af de europæiske 
el- og energimarkeder. Vi 

så store fluktuationer på ikke mindst 
gasmarkedet, samt et underskud 
på den nordiske hydrobalance, der 
ramte et ekstremt niveau i oktober. 
Disse udsving har også i meget høj 
grad påvirket priserne på grønne 
certifikater. Alt i alt ligger vi dog på et 
mærkbart højere niveau, end vi gjorde 
i sommers. Prisen på både 2021- 
og 2022-hydrocertifikaterne er ca. 
fordoblet siden august.

Allerede i sommers var underskuddet 
på hydrobalancen stort, og da efteråret 
også startede tørt, faldt underskuddet 
til det højeste niveau i 20 år. Da det 

store underskud faldt sammen med 
voldsom uro på råvaremarkederne 
samt nye transmissionskabler 
ud af Norden, betød det også en 
mærkbar prisstigning på de nordiske 
hydrocertifikater. Det høje prisniveau 
er stort set blevet opretholdt i 
anden halvdel af efteråret, selvom 
hydrobalancen igen har oplevet 
bedring.

Stigende købelyst
Vind- og solcertifikaterne har 
også oplevet en stigning, men 
hydrocertifikaternes stigning har 
været så meget større, at det 
traditionelle prisspænd mellem vind- 
og hydrocertifikater er stort set 
udvisket, og certifikaterne fra de to 
energiformer for år 2022 og frem 

handler nu til stort set samme pris.

Vi har set svingende efterspørgsel på 
markedet i løbet af efteråret, og senest 
er efterspørgslen skudt i vejret, i løbet 
af de seneste uger, hvor købelysten 
har virket overraskende høj. Dette kan 
hænge sammen med rygterne om et 
norsk exit fra markedet; et emne der 
længe har optaget aktørerne, og hvor 
spekulationerne nu er tiltagende.

Tilbage i oktober meldte den nye 
norske centrum-venstre regering 
ud, at de ønsker at trække landet ud 
af det europæiske certifikatmarked. 
Årsagen til dette er, at det nuværende 
system, som markedet opererer 
under, ifølge regeringen medfører 
unødvendige ekstraudgifter og en 
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COP26 giver markedet yderligere luft

Af andre begivenheder, der har påvirket 
certifikatmarkedet i løbet af efteråret, kan 
nævnes COP26-topmødet i Skotland, der 

afsluttedes i november. Selvom aftalerne på kli-
matopmøderne generelt kan fremstå lidt uhånd-
gribelige og ukonkrete, blev der generelt vist stor 
opbakning til at begrænse den globale opvarmn-
ing. Nye klimatiltag i Europa vil kunne betyde, at 
der kommer flere aktører i spil på certifikatmarke-
det over de kommende år.

De kommende måneder
vil givetvis fortsat byde på store prisudsving på 
markedet, da vi også forudser, at volatiliteten 
på elmarkederne forbliver høj. Samtidig vil vi 
fortsætte med at holde nøje øje med situationen 
i Norge, og om landets regering får held med at 
trække landet ud af certifikatmarkedet, og hvilke 
konsekvenser dette i så fald har på markedets 
struktur og på priserne.   
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konkurrencemæssig ulempe for landets industri, da denne 
er nødt til at bruge penge på grønne certifikater, selvom 
det norske energimix i forvejen er 100 % grønt.

Bombe under markedet
En potentiel norsk udmeldelse af certifikatmarkedet vil 
være en bombe under systemet, hvor Norge med sine 
enorme hydroressourcer og sin produktion på hele 140 
TWh hydroenergi om året er den absolut største udbyder 
af certifikater. Samtidig vil det være en sten i skoen på 
EU’s grønne ambitioner for de kommende år, hvis de 
mange certifikater af norsk oprindelse ikke længere vil 
kunne blive solgt rundt om i Europa.

Hvis Norge forlader certifikatmarkedet, vil det som nævnt 
betyde et kraftigt fald i udbud, og dette har sandsynligvis 
noget at gøre med den stigende købelyst, vi har set på 
markedet henover anden halvdel af efteråret. Endnu 
har den norske regering ikke præsenteret detaljer om, 
hvornår og hvordan landet vil forlade certifikatmarkedet, 
og da der er tale om en mindretalsregering, bliver det også 
nødvendigt med opbakning fra andre partier i landets 
parlament, for at en tilbagetrækning fra markedet kan 
blive til virkelighed. Samtidig møder forslaget modstand 
fra landets statsejede hydro-gigant Statkraft, der ønsker 
at fastholde Norge som en del af markedet.
  


