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Tilbakemelding på høring

SKS produserer og eier fornybarverdien fra  2  TWh  fornybar  vannkraftkraft pr år og i
tillegg bidrar  vi til det grønne skiftet med å bygge ut mye ny fornybar kraftproduksjon.

De siste 15 årene har SKS bygget  9  vannkraftverk og dette har tilført 175 GWh/år ny
fornybar vannkraftproduksjon. SKS har i tillegg 240 GWh/år ny fornybar vannkraft
under bygging der noe er sammen med Helgeland Kraft. SKS har konsesjonssøkte
vannkraftprosjekter på 200 GWh/år.

SKS har solgt opprinnelsesgarantier  i Europa siden 2002  og opplever at markedet for
omsetning av fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier i Europa er
velfungerende. Forbrukere velger  å  gå fornybart ved  å  dokumentere sitt kraftforbruk
med opprinnelsesgarantier fra fornybar kraft. Norsk vannkraftproduksjon er i hovedsak

offentlig eid og den totale fornybarverdien er med en markedspris på 2 EUR/MWh på
hele to milliarder kroner pr. år.

Ny kraftproduksjon som settes i drift etter  2021  vil ikke motta elsertifikater i Norge.
Norge får da et markedsbasert kraftmarked der ny kraftproduksjon vil bli satt i  drift uten
produksjonsstøtte. Opprinnelsesgarantien vil etter 2021 utgjøre et vesentlig bidrag ved
investeringsbeslutninger. Opprinnelsesgarantien vil da være avgjørende for å
dokumentere fornybarheten til langsiktige kjøpere av kraften fra disse nye kraftverkene.
Tilgangen på kapital til å finansiere disse nye kraftprosjektene vil bli lettere dersom den
fornybare verdien kan dokumenteres og omsettes.

Opprinnelsesgarantiene vil gi ny fornybar kraftproduksjon i Norge og gjøre det mer
attraktivt for grønn kapital å investere i Norge. Opprinnelsesgarantiene vil gjøre det mer
attraktivt å etablere nytt forbruk i Norge og gi muligheter for tilgang til langsiktige
kraftkontrakter for forbrukerne.

SKS ønsker ikke tiltak som vil svekke Opprinnelsesgarantiene og verdien av vår
kraftproduksjon. Vi vurderer at flere av de  tiltakene  som er omtalt i rapporten vil gjøre

det.

Det vil være veldig uheldig om Norge etablerer en ordning som diskvalifiserer forbruk
som liggeri Norge eller vurderes etablert i Norge på grunn av at de ikke får
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dokumentert fornybar kraft i hht internasjonalt godkjente standarder. Standarder som

krever at fornybar energi dokumenteres med opprinnelsesgarantier. Ved et særnorsk

system der produksjonsmiks legges til grunn for den norske varedeklarasjonen vil

forbruk  i  Norge ikke ha fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier.

SKS støtter ikke forslaget om å melde Statnett ut av AIB da det gjør

opprinnelsesgarantiene verdiløse.

SKS er imot en grunnrentebeskatning av inntekten fra salg av opprinnelsesgarantiene.

SKS er det kraftselskapet i Norge som er høyest beskattet og grunnrente på

opprinnelsesgarantiene vil gjøre det vanskelig for SKS å bidra til det grønne skiftet,

med å bygge ut ny fornybar vannkraft.

Med vennlig hilsen
Salten Kraft? AS

ÅÅ/ "-. ((
Steinar Pettersen (Dc—L,. '

/ konsernsjef HQ FFM—%
Stein Mørtsell
adm. direktør SKS Produksjon AS

Salten Kraftsamband AS Besøksadr. Eliasbakken 7 Tel. +47 75 40 22 00 Org.nr.
www.sks.no Postadr. PB 606, 8205 Fauske E-post firmapost@sks.no NO 985 592 128


