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Innspill til høring av «ordningen med
opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for
strøm»
Lyse Produksjon viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21
september 2018 med Oslo Economics rapport «Utredning av
opprinnelsesgarantier for strøm». Oslo Economics skulle gi en helhetlig
beskrivelse og vurdere de samfunnsøkonomiske implikasjoner av ordningen
med opprinnelsesgarantier. Videre skulle varedeklarasjonen for strøm og
bruken av denne gjennomgås og eventuelle endringer skisseres.
Lyse Produksjon AS er et selskap i Lyse gruppen som er 100% eiet av 16
kommuner i Rogaland. Lyse Produksjon er et av Norges større kraftselskap
med en midlere årsproduksjon på 5,8 TWh fra fornybar energi – vannkraft.
Lyses vannkraftverk er registrert i Statnetts register for utstedelse av
opprinnelsesgarantier og denne dokumentasjonen av produsert fornybar
energi er etterspurt av kunder i Norge og i Europa.
Lyse Produksjon er kjent med Energi Norges høringsuttalelse og støtter
denne. Vi benytter like fullt anledningen til å gi noen kommentarer.
Hvor kommer strømmen fra?
Dette spørsmålet er like vesentlig for elektrisitet som for alle varer og produkter
konsumenter har tilgang til. Melk fra Norge, «made in China», eller brygget på
Toten: Dette er viktig informasjon for konsumentenes valg. Like viktig er
begrepene organisk, kortreist, miljøvennlig og fornybar. Forbrukere forventer å
informeres om varens opphav, dens innhold, og i større og større grad dens
fotavtrykk på miljøet. Elektrisitet er ikke like lett og merke. Derfor er den
frivillige ordningen med opprinnelsesgarantier et godt alternativ. Ordningen gir
forbrukere mulighet til å ta bevisste valg om hvilken strøm de ønsker.
Forbrukerne aksepterer en høyere kostnad for et produkt som er bedre for
miljøet, som igjen bidrar til at fornybar energi blir mer lønnsomt enn andre
former for produksjon av strøm. Det europeiske samarbeidet om

opprinnelsesgarantiordningen bør styrkes også i Norge slik det nye
fornybardirektivet legger opp til.
Lyse Produksjoner mener at det på lang sikt bør utstedes
opprinnelsesgarantier for all kraftproduksjon. Det bør være et mål for Norge,
Norden og Europa og alle land som kan utveksle strøm med disse områdene
at opphavet kan dokumenteres, og at dokumentasjonen følger handelen med
strøm fra produksjon, til distribusjon og forbruk.
Kraft til endring
I Stortingsmelding om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til
endring - energipolitikken mot 2030 lanseres vannkraften som «ryggraden i
norsk energiforsyning». Stortingsmeldingen slår fast at vi skal styrke
forsyningssikkerheten, ha en lønnsom fornybarproduksjon, bruke energi mer
effektivt og klimavennlig, og vi skal ha «næringsutvikling og verdiskaping
gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser». Et «grønt
skifte» og elektrifisering av flere sektorer er blant målsettingene vi ser foran
oss. Opprinnelsesgarantiordningen bidrar til å ivareta og videreføre disse
målene. Ved at inntekter for strømproduktets fornybare kvalitet tilfaller
produsentene stimulerer det til å ivareta eksisterende produksjon, bidrar til
lønnsomheten i rehabiliteringer og nybygging som utnytter ressurser bedre.
Det bidrar til en mer effektiv og klimavennlig energibruk gjennom valgene til
bevisste forbrukere. Og som en europeisk ordning bidrar det til en harmonisert
dokumentasjon og verdsettelse av strømforbruk uten direkte utslipp av
klimagasser.
Lyse Produksjon mener at opprinnelsesgarantiordningen bør videreføres. For
varedeklarasjonen for strøm er forslagene til Energi Norge et godt alternativ.
Lyse Produksjon er imot grunnrentebeskatning av opprinnelsesgarantier.
Forslaget om en slik skatt representerer en svekkelse av ordningens intensjon,
der forbrukernes valg skal få betydning for en miljøvennlig samfunnsutvikling.
Videre vil det føre til en svekkelse av inntektsgrunnlaget som vil bidra til
lønnsomhet i rehabiliteringer og nye utbygginger av fornybar energi.
Uttalelsen avgis av Lyse Produksjon AS med tilslutning fra Lyse Energisalg
AS, begge datterselskaper i Lysekonsernet.
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

