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OG VAREDEKLARASJONER

høringsbrev, der det bes om innspill og synspunkter
Viser til Olje- og energidepartementets
og varedeklarasjon for strøm».
«Utredning av opprinnelsesgarantier
Glitre Energi er et vertikal integrert energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett
tillegg til eierandeler innen annen fornybar energi, fiber og el—entreprenørvirksomhet.

FOR STRØM
på rapporten

og strømsalg, i

både med produksjon av fornybar
Glitre Energi er aktør i et velfungerende marked for opprinnelsesgarantier,
strøm til våre kunder. Vi har i mange år levert
energi og som strømleverandør med opprinnelsesmerket
til alle våre husholdningskunder, og er blant de få strømleverandørene som
strøm med opprinnelsesgarantier
gjør dette i dag. Vi tok dette valget for flere år siden, med ønske om å ta et aktivt miljøvalg på vegne av våre
sluttkunder

for å synliggjøre den fantastiske vannkraften.

på
Rapporten utarbeidet av Oslo Economics beskriver helheten rundt ordningen med opprinnelsesgarantier
en god måte. Vi savner imidlertid at rapporten belyser bakgrunnen for at det er etablert et produkt som kan
handles og brukes i verdikjeden fra produksjon til forbruker av elektrisk strøm. Opprinnelsesgarantier er en
dokumentasjon på at den mengde elektrisitet som forbruker kjøper er produsert på en fornybar måte.
Ordningen gir med andre ord forbrukermakt i miljøarbeidet — hvor kjøper av strøm skal ha et valg på
produksjonsmåten på den strømmen vedkommende kjøper. Vi savner også at ordningen sees på i et
internasjonalt

perspektiv.

er en europeisk ordning som har stadig økende betydning for
til vårt energiselskap, men også for Norge som helhet. Ordningen er frivillig, øker
konkurransekraften
og gjør fornybar energi mer konkurransedyktig. For Glitre Energi Produksjon utgjør
forbrukermakten
et viktig bidrag på vårt resultat, og vil påvirke vår evne
inntektene fra ordningen med opprinnelsesgarantier
til å reinvestere i de produksjonsanleggene vi eier i dag og som skal produsere fornybar kraft i generasjoner
vil helt klart få konsekvenser for vår
fremover. Et bortfall av ordningen med opprinnelsesgarantier
gir et langsiktig insentiv for å øke
reinvesteringsevne i våre kraftanlegg. Opprinnelsesgarantiene
Opprinnelsesgarantiordningen

investeringene i fornybar energi i tillegg til å øke lønnsomheten for eksisterende kraftverk. Siden norsk
kraftproduksjon nesten utelukkende kommer fra fornybar energi spiller Norge en stor rolle i det europeiske
opprinnelsesgarantimarkedet.
Mandatet som ligger til grunn for rapporten fra Oslo Economics er hvordan endringer kan gjøre systemet
og varedeklarasjoner for strøm kan fungere bedre enn i dag.
med opprinnelsesgarantier
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Glitre Energi støtter i all hovedsak Energi Norges innspill til høringen, og har følgende egne kommentarer
til rapporten.
Dagens frivillige markedsbaserte løsning fungerer etter vår mening tilfredsstillende,
løsning vil være den riktige veien å gå i det grønne skiftet.
Glitre

Energi er mot endringer

i ordningen

som gjør at verdien

av opprinnelsesgarantiene

og en markedsbasert

ikke gjenspeiles

i et

åpent marked. Vi ser imidlertid utfordringer med å markedsføre merverdien sluttkundene får ved å få strøm
med opprinnelsesgarantier
i sitt strømkjøp. Derfor bør den offentlige kommunikasjonen av ordningen
styrkes, med tydeliggjøring av konsekvenser og resultater. ltillegg vil en omforent bransjenorm som
hensyntar miljøaspektet i strømkjøpet kunne styrke forståelsen hos sluttkundene. Det må tydelig
kommuniseres om sluttkunden har valgt en leveranse med eller uten opprinnelsesgarantier.
Vi ønsker derfor
en ordning hvor kraftleverandørene
plikter å informere kundene om dette. Samtidig må vi unngå en
dobbeltkommunikasjon
hvor vi etablere særregler for norske kunder og evt. norsk industri, samtidig som
energibransjen får inntekter fra utenlandske kjøpere av norske opprinnelsesgarantier.
Dette vil svekke tilliten
til norsk fornybar industri, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er altså skeptiske til detaljreguleringer som
skaper særnorske løsninger.
Glitre Energi 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.
Vi er positive til å videreutvikle
varedeklarasjon.

og fremme et velfungerende

system for opprinnelsesgarantier

og

Med vennlig hilsen
Glitre Energi AS
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