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Høringssvar – Rapporten “Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for
strøm”
Vi viser til høring av rapporten “Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm”,
laget av Oslo Economics på oppdrag fra OED. Hydro Energi vil med dette avgi høringsuttalelse på
vegne av Hydro-konsernet.
Om Hydro og Hydros holdning til opprinnelsesgarantiordningen
Hydro er globalt aluminiumsselskap som er integrert i hele verdikjeden for aluminiumsproduksjon.
Vi er Europas største aluminiumsprodusent, og vi er også Norges tredje største
vannkraftprodusent. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt eget karbonfotavtrykk gjennom hele
vår verdikjede og bruksfasen av aluminium, og målet for vår gjeldende klimastrategi er at Hydro
skal være karbonnøytrale i 2020, sett i et livsløpsperspektiv. Produksjon av aluminium basert på
fornybar kraft er en viktig komponent i denne strategien.
Som industriaktør merker vi stadig økende oppmerksomhet rundt karbonfotavtrykk fra
industriproduksjon, både fra myndigheter, kunder, organisasjoner og finanssektoren. Det er viktig
for oss å ha en transparent og legitim framstilling av våre egne CO2-utslipp og vårt egen
karbonfotavtrykk.
I EU, som Norge har vedtatt å samarbeide med i klimapolitikken, har det i år blitt satt nye mål for
CO2-utslippsreduksjoner, fornybarandel og energieffektivisering mot 2030. Nylig lanserte også EUkommisjonen strategien «Clean Planet for all», som viser hvordan EU kan bidra til sin del av
oppfyllelse av Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming ned mot 1,5 grader. Disse
målene og strategiene viser at å nå en fossilfri elektrisitetsproduksjon i Europa ikke er umulig, men
det er krevende og krever store omlegginger. Det krever også klare og effektive virkemidler fra
myndighetshold, som gir insentiver til reell omstilling og økt fornybar kraftproduksjon.
I omstillingen til et lavkarbonsamfunn har norsk energiintensiv industri, med produksjon basert på
fornybar kraft, et strategisk fortrinn. Ordningen med opprinnelsesgarantier vil kunne undergrave
dette, da den gir et feilaktig inntrykk av kilde til kraftforbruk og mulighet for «grønnvasking». Den
kan også ha en direkte negativ effekt da den kan medføre at selskaper bruker ressurser på en
virtuell mekanisme i stedet for å gjennomføre tiltak som fører til reelle forbedringer
karbonfotavtrykket.
Rapporten «Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm» og videre
prosess i Norge
Vi slutter oss til virkelighetsbeskrivelsen i rapporten fra Oslo Economics om at norsk industri i dag
benytter fysiske forhold for å rapportere om indirekte CO2-utslipp gjennom forbruk av kraft. I Hydro
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gjøres dette gjennomgående i alle land vi har virksomhet. Denne rapporteringsmetoden har høy
grad av legitimitet og transparens, og gir etter vår mening det beste uttrykket for hva som er våre
indirekte CO2-utslipp.
Rapporten tar ikke stilling til hvilken vei opprinnelsesgarantiordningen bør utvikles i Norge, men
skisserer et handlingsrom for hva slags elementer som kan endres dersom Norge vil endre den
norske tilnærmingen til ordningen. Det er positivt at OED er i prosess med å se på mulige
forbedringer av ordningen i Norge. For Hydro er det først og fremst sentralt at ordningen med
opprinnelsesgarantier ikke formaliseres ytterligere. Norske myndigheter bør derfor aktivt jobbe for
at initiativer, både fra EU-hold og fra AIB, ikke fører til mer regelverk eller større grad av krav rundt
opprinnelsesgarantier. Økt formalisering vil ikke bare medføre at forbrukere i økt grad får
villedende informasjon om karbonfotavtrykket fra kraftforbruk, men også kunne dreie
oppmerksomhet bort fra virkemidler og tiltak som gir reell klimaeffekt.
For konkrete forslag til endringer i dagens ordning viser vi til høringsinnspillet fra Norsk Industri.

Vennlig hilsen
Bjørn Kjetil Mauritzen
Head of Energy Strategy and Policy
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