Høringssvar
Småkraftforeninga
«Ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm»
Olje- og energidepartementet har sendt Oslo Economics’ rapport om opprinnelsesgarantier ut på
høring. Notatet inneholder Småkraftforeningas svar. Foreninga deltar i flere fora i fornybarbransjen
hvor man jobber for å forbedre og verdiøke Opprinnelsesgarantiene. I forbindelse med høringen har
vi også vært i dialog med bransjeorganisasjonen Energi Norge.
Småkraftforeninga slutter seg i hovedtrekk til den svært gjennomarbeidede og godt forankrede
høringsuttalelsen fra Energi Norge. Vi mener myndighetene bør merke seg at bransjeaktørene står
sammen i en så sentral sak som dette.
I Norge har debatten rundt Opprinnelsesgarantier i stor grad gått mellom kraftkrevende industri og
fornybarbransjen. Det som i realiteten skjer at den ene næringsinteressen utfordrer
inntekstgrunnlaget til den andre. Vi vil peke på at kraftkrevende industri allerede har betydelige
fordeler som andre ikke får når det gjelder kraftsystemet. Redusert nettleie, elavgift mv
representerer årlig betydelige beløp og er en rene besparelser for industrien som da slipper billigere
unna enn om de skulle tatt sin andel. Vi ønsker i denne sammenhengen ikke å stille spørsmål ved
disse ordningene. Vi mener likevel det er grunn til å peke på urimeligheten i om industrien skulle nå
frem i saken med Opprinnelsesgarantiene – altså om industrien skulle skaffe seg enda en fordel
sammenlignet med andre aktører i og brukere av kraftsystemet.
For småkraftaktørene blir inntektene fra Opprinnelsesgarantiene viktigere for hvert år som går. Dette
gjelder både for kraftverk i drift og for de som ønsker å bygge ny småkraft. For øyeblikket er det gitt
400 konsesjoner på over 3 TWh som ennå ikke er bygget. Her vil Opprinnelsesgarantiene spille en
utløsende faktor og slik sett gi et betydelig bidrag til det grønne skiftet – slik intensjonen er.
Fra vårt ståsted vil vi gjerne også påpeke følgende når det gjelder Opprinnelsesgarantiene:
•

•

Usikkerheten rundt elsertifikatene gjør at de i dag vurderes svært lavt i investorenes
regneark. Dette ikke minst fordi bankene nesten ikke vektlegger dem i sine
kredittvurderinger. Dette gjør at Opprinnelsesgarantiene relativt sett mer viktige fordi
utsiktene der vurderes som mer interessante og ikke minst mer troverdige.
Opprinnelsesgarantienes verdi er stigende. Etter hvert som bransjen utvikler bedre
produkter vil de i større grad også bli brukt til sporing av kraft – altså en direkte kobling i
sanntid mellom produsent og forbruker. Vi ser allerede konturene av dette og
Småkraftforeninga deltar aktivt i arbeidet med å utvikle slike produkter på vegne av

•

medlemmene. Ikke minst for småkraftverk vil det her ligge svært interessante muligheter
for å ta ut merverdier.
Opprinnelsesgarantiene stilling ser ut til å bli styrket i EUs nye fornybardirektiv. Her bør ikke
Norge å stille seg på utsiden. Om det gjøres ensidige endringer i ordningen her hjemme betyr
det at betydelige beløp vil havne hos andre aktører i det europeiske markedet. Det er
hverken nasjonen Norge eller fornybarbransjen tjent med.

Småkraftforeninga mener Opprinnelsesgarntiene er en viktig ordning hvor det er helt sentralt ikke å
gjøre endringer som hindrer fornybar verdiskaping og vekst.

Gråkammen, 21.12.2018
Knut Olav Tveit (Sign.)

