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Bodø Kommune er en stor eier av fornybar kraftproduksjon gjennom 

eierskapet i SKS. Gjennom SKS bidrar vi til det grønne skiftet med å bygge ut 

mye ny fornybar kraftproduksjon. 



Vi har i mange år hatt et velfungerende marked for omsetning av fornybar 

energi dokumentert med opprinnelsesgarantier i Europa. Vi ser at stadig flere 

store forbrukere ønsker å redusere sine fotavtrykk bla. ved å dokumentere sitt 

kraftforbruk med opprinnelsesgarantier fra fornybar kraft. For Norge er dette 

svært positivt fordi landet har 

en stor andel av den tilgjengelige fornybare kraftproduksjonen i Europa. 

Verdien for offentlig eide norsk vannkraftproduksjon er med en pris på 2 

EUR/MWh på hele to milliarder kroner pr. år. 

Bodø Kommune ønsker ikke tiltak som vil svekke opprinnelsesgarantiene og 

verdien av vår kraftproduksjon. Flere av tiltakene omtalt i rapporten vil, slik vi 

vurderer det, nettopp gjøre det. 

Ved å lage et særnorsk system der produksjonsmiks legges til grunn for den 

norske varedeklarasjonen vil opprinnelsesgarantiene fra norsk fornybar 

kraftproduksjon bli verdiløs i Europa fordi et salg til Europa vil da ble å betrakte 

som en dobbelttelling. Samtidig vil norske forbrukere ikke ha dokumentert 

fornybar energi i henhold til internasjonale revisjonsregler, når de skal 

konkurrere i verdensmarkedet. 

Dette tiltaket vil kunne medføre et inntektstap for norske kraftprodusenter på 

om lag 1-2 milliarder kroner og kunne føre til mindre utbygging av fornybar 

energi. 

Bodø kommune støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB. Et slikt 

tiltak vil gjøre det svært vanskelig å eksportere norske opprinnelsesgarantier. 

Norske opprinnelsesgarantier ville da mest sannsynlig ikke kunne kanselleres i 

andre land, noe som vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse. 

Også dette tiltaket vil kunne medføre et inntektstap for norske kraftprodusenter 

på om lag 1-2 milliarder kroner og kunne føre til mindre utbygging av fornybar 

energi. 

Bodø kommune er imot en grunnrentebeskatning av opprinnelsesgarantier. 

Fornybarnæringen er i dag en av de næringene som beskattes høyest, og en 



økning av skattetrykket gjennom en tenkt grunnrenteskatt på 

opprinnelsesgarantier vil redusere konkurransekraften og investeringstakten til 

næringen ytterligere. En grunnrenteskatt vil også fjerne viktige inntekter for 

eierkommuner og eierfylkeskommuner. Ordningen gir i dag viktige bidrag til 

lokalsamfunn rundt i hele Norge. 

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
 

 


