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Opprinnelsesgarantier fører til dobbelttelling av fornybar energi og ingen telling av fossil energi.
Det er ingen garanti for at opprinnelsesgarantier fører til reduserte utslipp. I rapporten står det at
"den indirekte klimavirkningen [kan] imidlertid være null". Og den kan jo faktisk være negativ, at man
bruker ressurser på opprinnelsesgarantier uten virkning i stedet for å bruke de samme pengene på
noe som har virkning.
For kalkulering av LCA – Life Cycle Assessment for produkter og tjenester som igjen benyttes til
verifisert miljødokumentasjon (EPD-Environmental Product Declarations) skal det benyttes
landets/regionens el-miks og ikke den definerte NVEs varedeklarasjon («Nasjonal varedeklarasjon for
strøm») som ikke er representativ for i vårt tilfelle i Norge, samt at eventuelt bruk av
opprinnelsesgarantier vises som tilleggsinformasjon. Dette er blant annet kritisk i de tilfeller hvor
GWP – Global Warming Potential blir brukt som et kriterium for beslutninger innen Green Public
Procurement.
Opprinnelsesgarantier tilrettelegger for grønnvasking (green washing)
Norske virksomheter kan miste sin komparative konkurranse fortrinn på miljøsiden ved at Norge i
stor grad produserer og benytter fornybar energi, på et nivå som våre konkurrenter ikke kan. Hvorfor
skal Norge gi fra seg en slik fordel, da vi opplever at flere og flere virksomheter også konkurrerer på
miljø prestasjoner.
Standard Norge har nettopp utgitt en norsk standard for klimagassberegninger for bygg, NS 3720.
Denne standarden benytter 2 el miks modeller for grunnlag av klimagassberegninger for bygg. Det er
gjennomsnitt Europeisk miks og/eller Norsk miks. Opprinnelsesgarantier skal ikke benyttes i denne
standarden, ei heller NVEs varedeklarasjon («Nasjonal varedeklarasjon for strøm»). Dette
underbygger at bruk av opprinnelsesgarantier ifm. beregninger av klimagassberegninger, EPDer –
Environmental Product Declarations o.l. ikke skal legges til grunn, men den fysiske el miks. Bruk av
opprinnelsesgarantier må dermed ikke blandes sammen med dette, men benyttes som et
virkemiddel for å stimulere til mer produksjon av fornybar energi.
EU kommisjonen forutsetter bruk av energi-mix database
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm for beregninger av PEF –
Product Environmental Footprint miljø dokumentasjon. I PEF er det ikke bruk av
opprinnelsesgarantier en opsjon ved beregning av miljø fotavtrykket, men den el-mixen som er nevnt
i link.

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPDprogrammet. Programmet er administrert med et styre og sekretariat støttet av en Teknisk komité (TC) og et
EPD-forum. EPD-Norge er medlem av ECO-Platform. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets
Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.
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