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Høring - Ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for strøm 

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 21. september 2018 der departementet 
sendte ut rapporten Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm på høring. 

 
Østfold Energi er et energiselskap for fremtiden, som produserer ren, fornybar energi: vannkraft, 
vindkraft og fjernvarme. Vi har vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold, seks 
fjernvarmeanlegg i Østfold og er medeier i to vindparker. Østfold Energi eier også 50 % av den norske 
vindkraftutvikleren Zephyr. 
 
Vi ønsker innledningsvis å presisere at Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning, hvor de som 
ønsker å støtte en fornybar kraftprodusent, gjør dette av fri vilje og med egne penger. Dette 
medfører at fornybar og bærekraftig produksjon blir mer lønnsom enn annen produksjon. Vi kan ikke 
se at en slik frivillig ordning skal undergraves av andre aktører som hverken har kostnader eller 
inntekter av en slik ordning. 
 
Et velfungerende marked for opprinnelsesgarantier er også viktig for å utvikle nye prosjekter i Norge. 
De store internasjonale kjøperne, som sikrer langsiktig forutsigbar kraftpris, og dermed inntekt til nye 
prosjekter, er svært opptatt av tilgang til opprinnelsesgaranteiene.  Svekker vi 
opprinnelsesgarantiordningen, kan vi i ytterste konsekvens miste tilgang til det det langsiktige 
kraftmarkedet og internasjonal kapital. 
 
Et frivillig marked må likevel reguleres og gjøres så transparent som mulig. Markedsplassene bør 
også gjøres så effektive og digitale som overhode mulig.  
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Kjøperne av norske opprinnelsesgarantier er primært utenlandske aktører. Det er derfor viktig at NVE 
er tydelige og etterrettelige i sin varedeklarasjon. Det vil være svært skadelig for norske 
fornybarprodusenter hvis markedsaktørene mister denne tilliten, og vi blir beskyldt for å selge den 
grønne merverdien to ganger. 
 
Grunnrenteskattens hovedformål er å inndra superprofitt knyttet til utnyttelses av en naturressurs 
som er eid av fellesskapet.  Ekstra skattelegging av opprinnelsesgarantier kun fra en spesiell kilde, 
vannkraft over 10 MVA, synes svært spesielt. Staten vil da inndra 37 % av den grønne merverdien 
som norske kommuner og fylkeskommuner endelig får betalt for i et frivillig marked.   I en verden 
som trenger fornybar energi mer enn noen gang, bør ikke statens svar være skattelegging av en 
utvalgt grønn teknologi. 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
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direktør kraftmarked 


