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Høring – Ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for
strøm
Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21. september 2018 der
departementet sendte ut rapporten Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon
for strøm på høring.
Ålesund kommune er en langsiktig og stolt eier av anlegg for produksjon av fornybar energi
gjennom eierskapet i Tafjord Kraft AS. Vi er opptatt av at rammevilkårene for
fornybarnæringen er konkurransedyktige og forutsigbare slik at selskapet kan investere og
utvikle seg til det beste for lokalsamfunnet.
Opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk ordning som har stadig økende betydning for
konkurransekraften til vårt energiselskap, men også for Norge som helhet. I rapporten fra
Oslo Economics pekes det på at ordningen sørger for inntekter i størrelsesorden 1-2
milliarder norske kroner per år til fornybarnæringen – en næring som i stor grad eies av
norske kommuner, fylkeskommuner og staten. Rapporten peker også på at Norge som
helhet har tjent på ordningen. Ordningen er frivillig, øker forbrukermakten og gjør fornybar
energi mer konkurransedyktig.
Ålesund kommune har eierandeler i kraftselskap tilsvarende 892 GWh i et år med normal
årsproduksjon. Gitt priser på mellom 0,6 - 2 EUR/MWh, kan vannkraftverkene som eies av
Ålesund kommune få et overskudd på 4,9 - 16,2 millioner kroner før skatt fra salg av
opprinnelsesgarantier. Siden inntektene fra opprinnelsesgarantier kun beskattes med
selskapsskatt, er overskuddet etter skatt beregnet til 3,7 - 12,5 millioner kroner. Dette er
viktige inntekter for produsenten og eierne av de fornybare kraftverkene.
Ålesund kommune ønsker å videreføre en ordning som gjør at verdien av
opprinnelsesgarantiene fortsatt gjenspeiles i et åpent marked. Fornybaregenskapene bør
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eies av de som utvikler dem, der det også må være opp til fornybarprodusentene å forvalte
verdiene på en klok måte.
Kommunen er også imot en grunnrentebeskatning av opprinnelsesgarantier.
Fornybarnæringen er underlagt vesentlig beskatning i dag, og en økning av skattetrykket
gjennom en tenkt grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier vil redusere konkurransekraften
og investeringstakten til næringen ytterligere. Det ville være paradoksalt å redusere
insentivene til å investere i fornybar energi i en tid der verden trenger gode klimaløsninger
og mer grønn verdiskaping.

Vennlig hilsen
Ålesund kommune

Eva Vinje Aurdal
Ordfører

Tore Johan Øvstebø
Varaordfører

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Side 2 av 2

