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Høring - Ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for
strøm
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Olje- og
energidepartementet.
Norsk kraftproduksjon er dominert av vannkraften. Historisk er industrireising og
vannkraftutviklingen to sider av samme sak. Anleggene ble utviklet som innsatsfaktor til
industrien og for å sikre befolkningen tilgang til elektrisk kraft.
Det norske vannkraftsystemet er bygget opp med batterikapasitet i form av reservoarer. I dag
er det bred støtte til prinsippet om at energiressursene er folkets eiendom. Prinsippene fra
utviklingen av vannkraften er lagt til grunn i den senere utviklingen av norsk
petroleumsproduksjon.
I motsetning til alle land i EU er den norske kraftproduksjonen nær 100 % fornybar. I den
nasjonale debatten om kraftpolitikken er grunnmuren i debatten tuftet på offentlig eierskap og
at kraftproduksjonen er fornybar.
Opprinnelsesgarantiordningen slik den fungerer i dag bryter fullstendig med premissene for
kraftdebatten. Ordningen følger ikke den fysiske leveransen av strøm, og medfører at norske
kraftprodusenter ikke kan markedsføre strøm fra egne fornybare kilder, dersom de har solgt
opprinnelsesgarantier, uten selv å kjøpe garantier for eget produkt.
NVE redegjør for varedeklarasjonen av forbruket i Norge og der fremgår det at det norske
kraftforbruket i begrenset grad er basert på fornybare kilder.
Rettigheten til den fornybare norske kraftproduksjonen er solgt ut av landet.
Dette skaper uklarhet både blant vanlig forbrukere og gir uklare signaler til etablert industri
og industri som potensielt vil etablere seg i Norge.
Det svekker norsk konkurransekraft gjennom at Norge blir et mindre attraktivt land for ny
næring å etablere seg i; varedeklarasjonen sammen med opprinnelsesgarantiordningen gir få
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incentiver til å etablere seg i Norge. Det åpner tvert i mot for at lokasjon blir underordnet så
framt man kjøper opprinnelsesgarantier.
Flere store norsk kraftkrevende industribedrifter kjøper ikke opprinnelsesgarantier, og
dokumenterer sitt energiforbruk med den fysiske energimiksen på sine lokasjoner, uten å
betale ekstra for dokumentasjonen.
De oppgir også at de ikke ønsker å støtte en ordning som vrir konkurransen til lokasjoner hvor
industri kan kjøpe garantier, samtidig som den reelle energibruken hovedsakelig er basert på
fossile kilder.
LO mener denne ordningen må endres. Det er og vil i større grad bli en viktig del av
konkurransekraften til den kraftkrevende industrien at produktene er basert på den reelle
norske fornybare kraftproduksjonen.
Norge bruker i større grad enn de fleste andre land i verden elektrisitet. Store deler av norske
hjem varmes på el. Vi er globalt ledende i å ta i bruk el-basert transportløsninger.
Norge har etablert en subsidieringsordning sammen med Sverige for å fremme realisering av
mer fornybar energiproduksjon.
LO mener Norge må ta de riktige valgene slik at den kraften vi bruker i Norge kan presenteres
som det den er.
LO mener et nasjonalt pålegg om at alt salg av kraft til norsk forbruk skal være fulgt av en
opprinnelsesgaranti bør vurderes. Forutsetningen for en slik ordning må være at
dokumentasjonen på opprinnelsen til kraft solgt i Norge ikke medfører en tilleggskostnad på
kraftkjøpet.
Det vil bringe samsvar mellom den fornybare kraften som produseres i Norge og den
fornybare kraften som blir brukt i Norge. I en slik ordning vil eventuell eksport kunne selges
med opprinnelsesgarantier for den eksporterte kraften.
Dersom det ikke er mulig juridisk, mener LO Norge bør melde seg ut av den europeiske
organisasjonen for utstedere av garantier AIB (Association of Issuing Bodies), slik at norske
opprinnelsesgarantier ikke kan selges til andre land.
LO mener verdiberegninger av et potensielt tap for kraftprodusentene ikke skal tillegges vekt i
valg av system. Ordningen bryter med de prinsippene den norske kraftdebatten er tuftet på.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Julie Lødrup
(sign.)

Kenneth Sandmo
(sign.)

Saksbehandler: Olav H. Lie
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.

Side 2 av 2

