Vattenfall AB
SF Communications
Public & Regulatory Affairs Nordic
169 92 Solna

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148
Dep. 0033
Oslo
postmottak@oed.dep.no

Datum:
2018-12-21

Kontakt: Cecilia Tärnström
E-mail: Cecilia.tarnstrom@vattenfall.com

Telefon: +47 70 5395911

Remissvar avseende ”Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og
varedeklarasjon for strøm”

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag som nu vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en
generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på
förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder.
Det finns ett växande intresse att köpa förnybar el bland Vattenfalls kunder. Systemet med
ursprungsgarantier skapar transparens och möjlighet att välja produktionsslag. Vattenfall ber
att få lämna nedanstående synpunkter på Oslo Economics OE-rapport 2018-30 ”Utredning om
opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm”.

1. Nuvarande system i Norge innebär dubbelräkning vilket Medlemsstaterna måste
förhindra
Följande gäller enligt EU-direktivet om förnybar energi Artikel 19, 2:
”Medlemsstaterna ska därför säkerställa att en ursprungsgaranti utfärdas efter begäran från
en producent av energi från förnybara energikällor, ….”
Medlemsstaterna ska säkerställa att samma energienhet från förnybara energikällor
beaktas endast en gång.”
Konsekvenserna av detta är att en myndighet inte kan tillhandahålla olika möjligheter för
kunder att redovisa elens ursprung om detta innebär dubbelräkning av förnybar energi. Detta
är fallet då man å ena sidan utfärdar ursprungsgarantier för en producerad MWh samtidigt
som man tillåter ursprungsmärkning baserad på en produktionsmix, där produktion för vilken
ursprungsgarantier har utfärdats uppenbarligen ingår.

2. Systemet måste vara tillförlitligt och jämförbart på nationell nivå.
Följande gäller enligt EU-direktivet om förnybar energi Artikel 9:
”För el som anskaffats på en elbörs eller importerats från ett företag som är beläget utanför
gemenskapen, får aggregerade uppgifter som börsen eller företaget tillhandahållit under
föregående år användas.
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Tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet ska vidta nödvändiga åtgärder
för att se till att den information som elhandlare tillhandahåller sina kunder i enlighet med
denna artikel är tillförlitlig och att den, på nationell nivå, tillhandahålls på ett tydligt och
jämförbart sätt.”

3. Produktionsmixen utgör ingen tillförlitlig information, vilket är ett EU krav.
Så fort en ursprungsgaranti har utfärdats måste produktionsmixen justeras för att inte
dubbelräkning ska uppstå. Detta tas om hand i systemet för ursprungsmärkning som tagits
fram inom bland annat AIB, finansierat av EU COM.

4. GHG-Protocol rekommenderar en marknadsbaserad spårningsmekanism.
Rapporten hänvisar till att standarden Green House Gas Protocol anger två metoder för att
beräkna indirekta utsläpp från elförbrukning: ”lokalbaserat” och ”marknadsbaserat”.
Rekommendationen i standarden är att i ett geografiskt område där en marknadsbaserad
spårningsmekanism är tillgänglig, bör denna användas i beräkningarna, då det är mest precist
och dokumenterar elens ursprung. På så sätt undviks dessutom dubbelräkning.
Summering
Om ursprungsgarantier utfärdas i ett land måste ett system som innebär justeringar för
användande och handel med dessa tillämpas konsekvent. Myndigheterna kan inte medverka
till och uppmuntra att alternativa system som t. ex. produktionsmixen används för
ursprungsmärkning. Vattenfall ställer sig därmed positiv till att NVEs varudeklaration utformas
så att dubbelräkning inte uppstår.

Med vänlig hälsning
Vattenfall AB

Cecilia Hellner
Chef Public & Regulatory Affairs Nordic

Vattenfall AB
Adress: 169 92 SOLNA • Besök: Evenemangsgatan 13, Solna • Telefon: 08-739 50 00
Org.nr: 556036-2138 • Email: info@vattenfall.com • www.vattenfall.com

Sida 2 (2)

