Oslo, 21.12.2018

Olje- og energidepartementet

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.
Hafslund Strøm AS (HS) og Fortum Markets AS (FM) gir med dette sin høringsuttalelse til
rapporten.
HS og FM mener ordningen med opprinnelsesgarantier bør styrkes, forbedres og
videreutvikles.
Rapporten legger frem seks endringsforslag rundt NVEs varedeklarasjon og opprinnelsesgarantiordningen. I tillegg peker rapporten på noen flere forslag under noen av disse seks
endringsforslagene.
Vår oppfatning er at rapporten fra Oslo Economics beskriver og belyser ordningen godt, men
vi savner beskrivelser og drøftinger av de positive effektene med ordningen, beskrivelse av
mulige forbedringstiltak samt en grundigere juridisk drøfting av de forholdene som
betraktes. Etter vårt syn er det tvilsomt om flere at de drøftede forslagene vil være mulig å
gjennomføre, både rent praktisk og juridisk.
Nedenfor gir vi våre kommentarer til de 6 punktene i rapporten.
Endre NVEs varedeklarasjon for å hindre at enkelte får et feilaktig inntrykk av
klimavirkningen av norsk strømforbruk
Dagens varedeklarasjon kan gi forbrukere en feilaktig oppfatning av klimapåvirkningen fra
norsk strømforbruk. Vi er derfor positive til å forenkle og forbedre NVEs varedeklarasjon,
herunder å endre navnet, for eksempel til «Oversikt over kraftdokumentasjon». Begrepet
"restmiks" bør endres, for eksempel til "udokumentert kraft" og det bør tydeliggjøres at
«Oversikt over kraftdokumentasjon» varedeklarasjonen ikke bør brukes som beslutningsgrunnlag for valg av energiløsninger. Det bør tydelig informeres om klimanytten ved bruk at
fornybar energi gjennom elektrifisering.
Vi er positive til at norsk produksjonsmiks og norsk fornybarandel etter fornybardirektivet
vises sammen med oversikten over kraftdokumentasjon, slik dette delvis gjøres nå og gjøres
i andre land.

Gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle
kunder
Vi støtter ikke forslaget om å gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe
opprinnelsesgarantier på vegne av alle kunder i dagens marked. Det er viktig å opprettholde
at valg av elektrisitet med opprinnelsesgaranti er frivillig for kundene. Kraftleverandørene,
og dermed også kundene, bør ikke pålegges å forholde seg til eventuelt manglende tilbud av
opprinnelsesgarantier siden dette kan medføre unødvendige kostnader og økt risiko.
Utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som reduserer
eksport av opprinnelsesgarantier
Å utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som reduserer
eksport av opprinnelsesgarantier vil frata fornybarnæringen verdien av
opprinnelsesgarantiene og svekke konkurransekraften i et europeisk marked. HS støtter
derfor ikke dette forslaget.
Slik vi forstår det, må norske myndigheter uansett følge de juridiske rammene for ordningen.
NVE viser i dag også til produksjonsmiksen når den informerer om varedeklarasjonen
(oversikten over kraftdokumentasjon), men en løsning som kun viser produksjonsmiks vil
ikke bli godtatt av markedet. I verste fall risikerer en at norske opprinnelsesgarantier blir
verdiløse eller har liten tillit i markedet.
Melde ut Statnett av AIB og gjøre det praktisk vanskelig å eksportere norske
opprinnelsesgarantier
Vi støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB. For det første er vi i tvil om dette i
det hele tatt lar seg gjøre rent juridisk og dernest vil en slik utmelding gjøre norske
opprinnelsesgarantier nærmest verdiløse. Videre vil dette kunne føre til mindre utbygging av
fornybar energi.
Fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske opprinnelsesgarantier
Vi er positive til tiltak for en mer effektiv handel og å øke verdien av opprinnelsesgarantier.
Det bør tilstrebes tiltak for å etablere ett mer transparent marked, søke å unngå særnorske
løsninger og å oppdatere bransjenormen slik at bransjen etablerer felles regelverk.
Grunnrentebeskatning mv. på inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier
Vi er imot en grunnrentebeskatning av opprinnelsesgarantier da vi mener at dette vil kunne
redusere konkurransekraften og investeringstakten til fornybarnæringen.
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.
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