Oslo 17.12.2018
Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 Oslo

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.
ECOHZ er en norsk bedrift, med hovedkontor i Oslo og filial i Genève, og er blant Europas største
leverandører av fornybar kraft dokumentert med opprinnelsesgarantier. Selskapet arbeider for å skape økte
verdier for produsenter av fornybar kraft, gjennom markedsføring og salg til kraftleverandører og
internasjonale bedrifter. ECOHZ tilbyr globale løsninger som omfatter opprinnelsesgarantier i Europa, RECs i
Nord-Amerika og I-RECs i en rekke land i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika, samt nye
investeringskonsepter som muliggjør bygging av nye fornybare kraftverk.
Vi vil innledningsvis peke på at opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk ordning som nylig er styrket i det
nye fornybardirektivet, og inngår som en del av et felles rammeverk i det indre energimarked i EØS-området
for perioden 2021 til 2030. En sentral del i det nye fornybardirektivet er knyttet til bruken av
opprinnelsesgarantier, som obligatorisk dokumentasjon for bedrifter, strømleverandør eller andre kunder som
hevder bruk av fornybar strøm – enten for videresalg eller for bruk i klimagass- eller bærekrafts-rapportering.
ECOHZ ønsker videre å peke på at Stortinget i 2016 ba regjeringen om å vurdere tiltak som kunne "forbedre"
ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen, ikke avvikle eller svekke den, eller omfordele inntektene fra
den. Våre innspill er basert på dette.
ECOHZ vil gjerne fortsette å bidra i arbeidet med å forbedre opprinnelsesgarantiordningen, og bidra til at
ordningen fungerer etter hensikten. Vi står til disposisjon dersom det ønskes ytterligere utdypninger av våre
forslag og kommentarer nedenfor.
Rapportens innhold
ECOHZ mener at rapporten beskriver ordningen godt, men vi mener samtidig at den problematiserer
ordningen i for stor grad. ECOHZ etterlyser en tydeliggjøring av de positive sidene ved ordningen – både for
kraftbransjen og for norsk næringsliv. Rapporten beskriver i liten grad viktigheten av ordningen i et
internasjonalt perspektiv, og hvordan ordningen i økende grad er helt kritisk som dokumentasjons-system for
ledende multinasjonale selskaper (RE100) som har ambisjoner om å være 100% fornybare.
ECOHZ mener også at flere av de fremlagte forslagene ikke er «forbedringer», men er vesentlige endringer i
ordninger som realistisk sett ikke lar seg gjennomføre hverken praktisk eller juridisk.
Etter vårt syn utgjør ordningen ingen trussel mot eksisterende norsk kraftkrevende industri. Industrien har i
dag ingen utgifter med ordningen, og de står fritt til å velge om de vil benytte opprinnelsesgarantier i fremtiden.
ECOHZ mener opprinnelsesgarantiordningen bør styrkes og videreutvikles
Rapporten legger frem seks endringsforslag rundt NVEs varedeklarasjon og opprinnelsesgaranti-ordningen. I
tillegg peker rapporten på flere forslag under noen av disse seks endringsforslagene.
1.

Endre NVEs varedeklarasjon for å hindre at enkelte får et feilaktig inntrykk av klimavirkningen av norsk
strømforbruk
ECOHZ støtter forslaget om å forenkle og forbedre NVEs varedeklarasjon. Varedeklarasjonen, slik den
blir kommunisert i dag, kan gi forbrukerne et tvetydig bilde av klimavirkningen av norsk strømforbruk. Vi
støtter dermed flere av de foreslåtte endringene i rapporten. Navnet «varedeklarasjon» kan endres til noe
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som er mer konkret og beskrivende, og begrepet «restmiks» bør kunne endres til «udokumentert kraft».
Selskapet ønsker å bidra i det videre arbeidet for å forbedre NVEs varedeklarasjon.
2.

Gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle kunder
ECOHZ støtter ikke forslaget om å gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe
opprinnelsesgarantier på vegne av alle kunder i dagens marked. Ordningen er en frivillig ordning, og en
obligatorisk ordning kan skape økt motstand. Forslaget vil ikke være en forbedring.

3.

Utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som reduserer eksport av
opprinnelsesgarantier
ECOHZ støtter ikke forslaget om å utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte
som reduserer eksport av opprinnelsesgarantier. Dette er ingen «forbedring» av ordningen og vil frata
fornybarnæringen verdien av opprinnelsesgarantiene og svekke konkurransekraften i et europeisk
marked. I verste fall risikerer en at norske opprinnelsesgarantier blir verdiløse eller har liten tillit i
markedet.

4.

Melde ut Statnett av AIB og gjøre det praktisk vanskelig å eksportere norske opprinnelses-garantier
ECOHZ støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB og gjøre det «praktisk vanskelig» å
eksportere norske opprinnelsesgarantier. Dette er ingen «forbedring av ordningen». Norske
opprinnelsesgarantier ville da mest sannsynlig ikke kunne kanselleres i andre land, og en slik utmelding
av Statnett fra AIB vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse. Det vil videre kunne gjøre det mindre
attraktivt for bedrifter og inngå langsiktige kraftavtaler, såkalte PPAer, med norske kraftverk. Dette vil
isolert sett kunne medføre mindre utbygging av fornybar energi.

5.

Fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske opprinnelsesgarantier
ECOHZ støtter et forslag om å få til en mer effektiv handel og øke verdien av opprinnelsesgarantier. Som
dokumentert i tidligere rapporter fungerer engros-markedet godt, mens det i sluttbrukermarkedet pekes på
tre områder, nemlig; økt standardisering, styrking av forbrukerinformasjon og en årlig gjennomgang av
handelen. ECOHZ ønsker å videreføre dialogen rundt disse forbedringsområdene med bransjeaktører og
myndighetene, slik at kvaliteten og effektiviteten på handelen øker ytterligere.
Videre mener ECOHZ at en bør etterstrebe et mer transparent marked, unngå særnorske løsninger og
oppdatere eksisterende bransjenorm slik at bransjen har felles kjøreregler. Selskapet ønsker å spille en
aktiv rolle i arbeidet med å oppdatere Bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler.

6.

Grunnrentebeskatning mv. på inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier
ECOHZ støtter ikke innføring av 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. Det er også uheldig å redusere insentivene til å investere i fornybar energi i en tid
der samfunnet, mer enn noen gang, etterspør klimaløsninger og grønn verdiskaping.
Vi ber departementet om å ta kontakt hvis det er noen spørsmål til vårt høringssvar eller andre forhold
vedrørende opprinnelsesgarantiordningen og NVEs varedeklarasjon for strøm.

Vennlig hilsen ECOHZ AS

Tom Lindberg
Administrerende direktør
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