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Høring vedr.  Opprinnelsesgarantier og norsk varedeklarasjon på strøm

Viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21 september 2018 basert på rapporten

«Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm».

Troms Kraft AS og Ishavskraft AS er begge aktører i et velfungerende marked for

opprinnelsesgarantier, som produsent av fornybar energi og som leverandør av opprinnelsesmerket

strøm til kunder i Norden -herunder en rekke nasjonale og nordiske kjeder. Fremtidsrettede

energiløsninger er en differensierende faktor for selskapene og en av bærebjelkene er

opprinnelsesmerket strøm fra fornybare kilder.

Systemet med opprinnelsesgarantier følger av EU—direktiver Norge er bundet av. Ordningene er godt

etablert og i kraftig vekst i toneangivende land i Europa og den ble også styrket i det nye

fornybardirektivet. Opprinnelsesgarantiene gir kundene mulighet til å ta aktive valg, bidra til et grønt

skifte og en omstilling av energisystemet. Vår klare oppfatning er at ordningen både bidrar til å styrke

vår konkurransekraft samtidig som den foredler verdiene av norsk fornybar energiproduksjon, som

igjen primært kommer offentlige eiere til gode.

Norge må nå unngå at vår tillit ute i Europa svekkes som en følge av dobbeltkommunikasjon hvor vi

etablerer særregler for norsk industri, samtidig som vi har inntekter fra utenlandske kunder som kjøper

norske opprinnelsesgarantier. Dersom Norge velger å svekke ordningen nasjonalt er det vår opplevelse

at vi motarbeider det internasjonale formålet om å få et skifte fra fossil til fornybar energi.

Vi savner et internasjonalt perspektiv på denne debatten i rapporten.

Troms Kraft og Ishavskraft har følgende innspill til endringsforslagene i rapporten;

Varedeklarasjon

Vi mener at alle energikilder burde inkluderes i opprinnelsesgarantiordningen. Alle typer fossil- og

kjernekraft bør spores på samme måte som fornybar energi. Dette gir oss muligheten til å opprette en

detaljert kraftdokumentasjon og gjøre det tydelig for kundene hvordan prisen differensierer

energikildene. Denne løsningen betyr også at vi støtter forslaget om å fjerne kommunikasjonen av

gjennomsnittlig CDZ—utslipp og bare gjengi  COz— utslipp fra ulik type kraftproduksjon.

Obligatoriske opprinnelsesgarantier

Dagens frivillige og markedsbaserte ordning fungerer og vi opplever at etterspørselen øker. En

obligatorisk og regulert ordning vil påvirke prisdynamikk og vi mener markedsbasert forbrukermakt gir
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en  raskere  veg til fornybarsamfunnet. Vi er  altså  imot å gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å

kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle sine kunder.

Redusere eksport av opprinnelsessertifikater

Som sagt innledningsvis mener vi det er viktig at Norge legger seg på samme linje som resten av

Europa og bruker samme normer som de øvrige landene i utformingen av statistikken over

energikilder. Kunder vil reagere og verdiene av norske opprinnelsesgarantier ville kunne bortfalle

dersom Norge velger å benytte fysisk produksjonsmix som statistisk grunnlag.

Melde Statnett ut av AIB

Vi er imot en slik løsning da dette vil medføre at verdien av norske opprinnelsesgarantier i praksis vil

bortfalle. I stedet for å forsøke å isolere oss fra et europeisk marked som «sulter» etter mer fornybar

energi inn i kraftsystemet, burde vi gå foran ved styrking av de virkemidlene som bidrar til å bygge ut

mer fornybar kraftproduksjon.

Øke verdien av norske opprinnelsesgarantier

Vårt syn er at engrosmarkedet for opprinnelsesgarantier fungerer, men at det fremdeles er et stykke

vei å gå i kommunikasjonen av ordningen mot sluttbrukere. En offentlig kommunikasjon av

konsekvensene/resultatene av ordningen vil kunne styrke forståelsen hos sluttbrukere. Også her er vi

skeptiske til detaljreguleringer som skaper særnorske løsninger, men vi mener tiltak som øker

transparens vil kunne styrke ordningen.

Grunnrentebeskatning mv. på inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier

Vi er imot innføring av en grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier. Norge burde styrke incentivene

til å investere i fornybar kraftproduksjon og ikke motsatt. Ien tid der verden søker løsninger for en

hurtig overgang til bærekraft og fornybarsamfunnet, vil det være merkelig om Norge går motsatt veg

og svekker ordninger for å ta ut naturgitte potensialer nasjonalt.

Et velfungerende system for opprinnelsesmerket fornybar energi og kraftdokumentasjon må

videreføres og vid utvikles. Myndighetenes fokus må være å forsterke denne fantastiske ressursen.

Forbedre sy mene; og kommunikasjonen til forbrukerne i samarbeid med EU-Ikke svekke ordningen.
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