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Høringsuttalelse fra E-CO Energi AS – 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.  

 

E-CO Energi mener Oslo Economics rapport i all hovedsak gir en god beskrivelse av 

opprinnelsesgarantiordningen. Enkelte av forslagene i rapporten er gode, mens andre er selskapet 

kritisk til. En klar svakhet ved rapporten er at de juridiske sidene ved forslagene ikke er vurdert. 

Etter E-COs syn kan derfor flere av forslagene vanskelig la seg gjennomføre både juridisk og 

praktisk. Rapporten kunne med fordel også inneholdt flere drøftelser og eksempler på de positive 

sidene ved ordningen, slik som økt forbrukermakt, økt konkurransekraft for fornybar energi og et 

transparent og helhetlig dokumentasjonssystem for forbruk av fornybar energi. Rapporten kunne 

blant annet vært tydeligere på at strøm ikke kan spores fysisk og at ordningens logikk er å skape 

en finansiell påvirkningsmulighet for sluttkunden. 

 

 

1. Kort om E-CO Energi AS 

E-CO Energi (E-CO) er Norges nest største kraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 12,7 

TWh per år. E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO, som er eid av Oslo kommune, og 

har kraftanlegg i store deler av Sør-Norge. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, 

leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet.  

 

E-CO Energi er en langsiktig og stolt eier av anlegg for produksjon av fornybar energi. 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. 

 

 

2. Generelt 

Opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk ordning som har stadig økende betydning for 

konkurransekraften til E-CO Energi, 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.  
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E-CO Energi har en kraftproduksjon på ca. 12 700 GWh i et år med normal årsproduksjon. Gitt 

priser på mellom 0,6-2 EUR/MWh, kan andelen av vannkraftverkene som eies av selskapet få et 

overskudd på 69-231 millioner kroner før skatt fra salg av opprinnelsesgarantier. Siden inntektene 

fra opprinnelsesgarantier kun beskattes med selskapsskatt, er overskuddet etter skatt beregnet til 

53-178 millioner kroner. Dette er viktige inntekter for selskapet og eierne av de fornybare 

kraftverkene. E-CO er 100 prosent offentlig eid og inntektene til selskapet går til velferdstjenester i 

eierkommunen, Oslo kommune. 

 

3. Kommentarer til forslagene i rapporten: 

7.2.1 Endre NVEs varedeklarasjon for å hindre at enkelte får et feilaktig inntrykk av klimavirkningen 

av norsk strømforbruk 

E-CO er positiv til å forenkle og forbedre NVEs varedeklarasjon. Varedeklarasjonen, slik som den 

blir kommunisert i dag, kan gi forbrukerne et feilaktig bilde av klimavirkningen av norsk 

strømforbruk. Videre støtter vi at det tydelig bør fremgå at varedeklarasjonen ikke bør brukes som 

beslutningsgrunnlag for valg av energiløsninger, samt informere tydeligere om klimanytten av 

elektrifisering.  

 

7.2.2 Gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle 

kunder  

E-CO støtter ikke dette forslaget. Et viktig premiss for ordningen siden den ble etablert har vært at 

den er frivillig for kundene. Frivilligheten har også vært et viktig poeng i kommunikasjonen om 

opprinnelsesgarantiene. 

 

7.2.3 Utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som reduserer eksport 

av opprinnelsesgarantier 

E-CO er mot endringer i ordningen som gjør at verdien av opprinnelsesgarantiene ikke gjenspeiles i 

et åpent marked. Fornybaregenskapene bør eies av de som utvikler dem, og det må være opp til 

fornybarprodusentene å forvalte verdiene på en klok måte. 

 

7.3.1 Melde ut Statnett av AIB og gjøre det praktisk vanskelig å eksportere norske 

opprinnelsesgarantier 

E-CO støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB og gjøre det "praktisk vanskelig" å 

eksportere norske opprinnelsesgarantier. En slik utmelding av Statnett fra AIB vil sannsynligvis 

gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse og er sannsynligvis vanskelig å forene med Norges 

forpliktelser i EØS-avtalen. 

 

7.3.2 Fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske opprinnelsesgarantier 

E-CO er positiv til en mer effektiv handel og i å øke verdien av opprinnelsesgarantier, og synes det 

er fornuftig å se nærmere på forslagene i rapporten fra Oslo Economics. 

 

7.4.1 Grunnrentebeskatning mv. på inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier 

E-CO er imot en grunnrentebeskatning av opprinnelsesgarantier. Fornybarnæringen er i dag en av 

de næringene som beskattes hardest, 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. Det at det ikke

eksisterer en referansepris gjør dessuten gjennomføringen av dette forslaget komplisert.

E-CO viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Energi Norge, som vi slutter oss til.

Med vennlig hilsen

Eco;gi

Celine Setsaas Per Storm-Mathisen

Direktør for jus og kommunikasjon Kommunikasjonssjef
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