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Innledning 

KS Bedrift Energi organiserer lokale samfunnsbedrifter over hele landet, 

herunder drøyt 100 kraftselskap. Våre energimedlemmer er aktive i hele 

verdikjeden, fra produksjon til distribusjon og kraftsalg.  

Kommentarer til høringen 

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21. september 

2018, der rapporten Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon 

for strøm var vedlagt. 
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Vi vil innledningsvis påpeke at i henhold til EUs fornybardirektiv har 

kraftprodusentene rett på å få utstedt opprinnelsesgarantier for strøm fra 

anlegg som utnytter fornybare kilder som eksempelvis vannkraft og vindkraft. 

EUs elmarkedsdirektiv gjør leverandørene forpliktet til å oppgi fornybarandelen 

ved salg av strøm til sluttbruker. I Norge er det lagt til rette slik at 

leverandørene kan bruke opprinnelsesgarantier i varedeklarasjon for strøm. 

Det er opp til kraftprodusentene å bestemme hva de vil bruke garantiene til.  

Opprinnelsesgarantier ble ytterligere styrket i EUs fornybarenergi-direktiv som 

ble ferdigforhandlet tidligere i år. 

KS Bedrift Energi vil understreke at miljøverdien i den norske 

kraftproduksjonen er viktig for produsentene så vel som landet. 

Opprinnelsesgarantier skal være en garanti for at det er produsert en viss 

kraftmengde fra fornybare energikilder. Kjøp av fornybar energi, dokumentert 

med opprinnelsesgarantier, er frivillig. Det er ikke en offentlig støtteordning for 

ny fornybar kraftproduksjon. En del ledende internasjonale bedrifter forventer 

og krever opprinnelsesgarantier som dokumentasjon, når de velger å kjøpe 

fornybar energi. 

Da Stortinget behandlet Meld St. 25 Kraft til endring (2015-2016) ble det 

påpekt at det er viktig å unngå at ordningen virker villedende når det gjelder 

sammenheng mellom produksjon, forbruk og opprinnelsesgarantier. Dette 

støtter KS Bedrift Energi. 

Etterspørselen etter fornybarkraft, og derfor også opprinnelsesgarantier øker, 

og prisene stiger som en følge av dette. Som en av de største leverandørene 

av denne varen, tjener norske produsenter godt på dette. Dette er inntekter 

som går tilbake til lokalsamfunn i hele landet, det støtter lokale arbeidsplasser, 

lokal verdiskaping og gir ekstra inntekter gjennom utbytte til stat, fylke og 

kommuner.  

Systemet med opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å produsere 

fornybar energi. Rapporten slår fast at ordningen i realiteten er en ekstra 

inntektskilde til norsk kraftbransje i størrelsesorden 1-2 milliarder kroner i året 

og stigende. 



KS Bedrift Energi mener rapporten i for stor grad problematiserer ordningen 

med opprinnelsesgarantier og ringvirkningene av dem. Og i liten grad viser til 

de positive sidene til ordningen, som for eksempel økt konkurransekraft for 

norsk fornybar energi. Vi trenger transparente markedsstrukturer og pålitelige 

sporingsverktøy for å sikre at inntektene ender opp hos produsentene av den 

fornybare energien. 

Formålet med opprinnelsesgarantier er å gjøre det mer lønnsomt å produsere 

fornybart, og på den måten gjøre det mer attraktivt å øke produksjonen av ren 

norsk strøm.  

Vi mener det er feil å gå vekk fra ordningen eller utrede en egen norsk 

modell.   

Samtidig som norske aktører får økte inntekter, tilbyr ordningen muligheter for 

organisasjoner og virksomheter som ønsker å nå sine klima- og utslippsmål. 

Gjennom opprinnelsesgarantier kan disse selskapene redusere og 

dokumentere sine CO2-utslipp. Ikke for å «renvaske» bruk av fossil energi, 

men for å bidra til å skape en øremerket etterspørsel etter fornybar energi. 

Som igjen skaper insentiver for produsentene. 

Våre kommentarer til tenkelige endringer i ordningene med 

opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner: 

1. Endre NVEs varedeklarasjon 

KS Bedrift Energi støtter rapportens forslag om å endre NVEs varedeklarasjon 

slik at det ikke er mulig å få et feilaktig inntrykk av klimavirkningene av norsk 

strømforbruk. 

Hvorvidt navnet «varedeklarasjon» bør endres, har vi ingen synspunkter på. 

Vi støtter at en bør tydeliggjøre at varedeklarasjon ikke bør brukes som 

beslutningsgrunnlag for valg av energiløsninger og at varedeklarasjonen bør 

informere tydeligere om klimanytten av elektrifisering. 

2. Gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe opprinnelsesgarantier på 

vegne av alle kunder  



KS Bedrift Energi støtter ikke forslaget på dette tidspunktet. Når ordningen er 

utbredt, i større grad enn i dag, kan det være aktuelt å gjøre det obligatorisk for 

kraftleverandørene å kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle kunder. 

3. Utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som 

reduserer eksport av opprinnelsesgarantier  

KS Bedrift Energi støtter ikke forslaget om å utforme norske myndigheters 

statistikk over energikilder på en måte som reduserer eksporten av 

opprinnelsesgarantier. Ordningen kan redusere verdien av 

opprinnelsesgarantier for fornybarnæringen og svekke dens konkurransekraft i 

det europeiske markedet.  En løsning som kun viser produksjonsmiks vil ikke 

bli godtatt av markedet, i verste fall risikerer en at norske opprinnelsesgarantier 

blir verdiløse. 

4. Melde Statnett ut av AIB   

KS Bedrift Energi støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB. Dette vil 

gjøre det praktisk vanskelig å eksportere norske opprinnelsesgarantier, og 

dermed gjøre dem verdiløse. Dette fordi norske opprinnelesegarantier mest 

sannsynlig ikke vil kunne kanselleres i andre land. Dette vil kunne medføre 

betydelig tap for norske kraftprodusenter og gjøre det mindre attraktivt for 

bedrifter å inngå langsiktige kraftavtaler, såkalte PPAer, med norske kraftverk. 

5. Fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske 

opprinnelsesgarantier 

KS Bedrift Energi er positive til en mer effektiv handel og til å øke verdien av 

opprinnelsesgarantier. Vi mener at en bør etterstrebe et mer transparent 

marked, unngå særnorske ordninger og oppdatere bransjenormen slik at 

bransjen har felles kjøreregler med resten av Europa.  

6. Grunnrentebeskatning  

KS Bedrift Energi er imot en grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier. 

Fornybarnæringen er en av de næringene som i dag beskattes høyest, en 

ytterligere innskjerping av skattetrykket vil redusere konkurransekraften og 

investeringstakten til næringen ytterligere. 
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
 

 

http://www.regjeringen.no/

