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Høring – Ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for 

strøm 

Vi viser til brev datert 21.09.18 fra Olje- og energidepartementet der rapporten 

Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm ble sendt på 

høring.  

Vi takker for muligheten til å gi innspill til underlaget for OED sin videre vurdering 

av ordningen med opprinnelsesgarantier. 

BKK mener at rapporten fra Oslo Economics i hovedsak gir en god og balansert 

oversikt over dagens ordning med opprinnelsesgarantier. Vi vil likevel påpeke et 

par overordnede svakheter ved rapporten. 

 Rapporten vektlegger i for liten grad hvor viktig ordningen vil være i 

framtiden, der vi ser økende behov for fornybar kraft og hvor bedrifter i 

større grad må bidra til en bærekraftig utvikling. Når støtteordninger nå 

fases ut, gir opprinnelsesgarantier et viktig insentiv til investeringer i ny 

fornybar kraftproduksjon.  

 Det er en svakhet ved rapporten at det ikke er foretatt juridiske eller 

praktiske vurderinger av forslagene før publisering. Dette åpner for et bredt 

spekter av endringer som ikke nødvendigvis lar seg gjøre. 

 Europas kraftmarkeder integreres stadig tettere gjennom 

mellomlandsforbindelser. Strøm kan ikke spores i kraftnettet, og i et stadig mer 

integrert kraftmarked spiller opprinnelsesgarantier en viktig rolle for privatpersoner 

og selskaper som ønsker å få tilgang på sertifisert fornybar energi. 

Opprinnelsesgarantiordningen spiller en stadig viktigere rolle innen 

bærekraftrapportering. Opprinnelsesgarantier er et internasjonalt anerkjent 

produkt til bruk innen miljørapportering og produktsertifiseringer. 

Opprinnelsesgarantier vil også ha økende betydning for å kunne dokumentere 

klimainnsats, for eksempel ved elektrifisering av havner, ferger og veitransport. 



Ordningen med opprinnelsesgarantier har sterk støtte i Europa, og er også styrket 

gjennom det nye fornybardirektivet. Som rapporten fra Oslo Economics beskriver 

har Norge etter alt å dømme tjent mye på å ha ordningen så langt. 

Opprinnelsesgarantier har skapt betydelige inntekter for fornybarnæringen som 

har betydning for lokal verdiskapning, nyinvesteringer og rehabilitering av eldre 

kraftverk.   

Vurdering av tenkelige endringer 

Vi støtter oss til Energi Norges høringssvar når det gjelder vurdering av tenkelige 

endringer som er foreslått.  

Tenkelige endringer i utformingen av NVEs varedeklarasjon 

BKK er positiv til å forenkle og forbedre NVEs varedeklarasjon. Det er viktig for å 

gi et riktigere inntrykk av klimavirkningene av norsk elforbruk.  Det bør også 

informeres tydeligere om klimanytten av elektrifisering. Varedeklarasjonen bør 

ikke være beslutningsgrunnlag for langsiktige valg av energiløsninger. 

Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å ta aktive valg og bidra til 

omstilling av energisystemet. Vi er negative til å gjøre 

opprinnelsesgarantiordningen obligatorisk. På det nåværende tidspunkt er det ikke 

tilgjengelig tilstrekkelig med opprinnelsesgarantier fra andre kilder enn fornybar – 

slik at det ville være praktisk vanskelig å gjennomføre. Vi mener også det er en 

verdi at ordningen er valgfri og etterspørselen er forbrukerstyrt.   

BKK understreker at vi ikke ønsker ikke endringer i NVEs varedeklarasjon som 

undergraver ordningen eller reduserer verdien av opprinnelsesgarantier. Vi mener 

endringer som begrenser mulighetene til å selge norske opprinnelsesgarantier i 

utlandet vil gi en betydelig verdireduksjon, og mener at en vridning mot økt salg i 

Norge må komme som et resultat av økt etterspørsel i Norge.   

Tenkelige endringer i ordningen med opprinnelsesgarantier  

En utmelding av AIB ville underkjenne norske opprinnelsesgarantier ved at de 

høyst sannsynlig ikke vil godkjennes i den europeiske ordningen. En utmelding vil 

dermed ramme fornybarprodusentene i Norge og gi mindre insentiver til å bygge 

ny fornybar energi.  

Et økende antall selskaper forplikter seg nå til egne bærekraftmål, eksempelvis 

ved kun å bruke fornybar kraft (RE100). For mange bedrifter vil langsiktig tilgang 



på troverdig dokumentert fornybar kraft, slik opprinnelsesgarantiordningen 

representerer, være av vesentlig betydning.  

Vi er positiv til å fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske 

opprinnelsesgarantier. Det europeiske engrosmarkedet for opprinnelsesgarantier 

utvikler seg stadig, og det finnes i dag mange ulike standarder basert på land, 

teknologi og alder. I forbedringsarbeid er det viktig å ikke utfordre prinsippet om 

frivillighet rundt opprinnelsesgarantier.   

BKK mener det er uheldig å legge grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantiene. Det 

gir en omfordeling fra selskaper og eiere til stat, og det gir også ulik behandling 

mellom land. Kraftbransjen er allerede blant næringene som beskattes høyest. 

Forslaget vil ramme insentiver til å investere i ny fornybar energi, samt 

opprustning av eldre kraftverk i en periode hvor fornybarnæringen står foran et 

betydelig investeringsbehov.  

Hvis grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier likevel skal vurderes, ber vi om at 

forslaget sees i sammenheng med det pågående ekspertutvalget som skal 

vurdere beskatning av fornybar energi. Det vil være uheldig å innføre en 

ekstraordinær beskatning mens de langsiktige rammene for næringen er uavklart. 
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 
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