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Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier

Alle forbrukere har rett til å få opplyst informasjon om innsatsfaktorene i 

det produktet de kjøper, dvs. en varedeklarasjon.

Dette gjelder også for elektrisk strøm. Dette vil prinsipielt medføre at 

kunden kan velge strømprodukt etter innsatsfaktorer (for eksempel 

primær energikilde – fornybar eller ikke fornybar). 

På grunn av logistikken er det ikke mulig å fysisk skille energikilder ved 

elektrisk forbruk (all produksjon mates inn i det samme nettet).

Dette løses ved å skille energikildene fra den fysiske kraftproduksjonen 

ved hjelp av opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantiene er bærere 

av grønnheten mens den fysiske kraften fra kraftstasjonen ”nøytraliseres”
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Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier

Forbrukeren kjøper fysisk den ”nøytrale kraften” som da vil ha en 

nasjonal varedeklarasjon (ref. NVE varedeklarasjon). 

For å få en varedeklarasjon bare bygd på fornybare energi kjøper 

forbrukeren opprinnelsesgarantier tilsvarende forbruket. Dette gir 

forbrukeren en eksklusiv rett til å deklarere sitt forbruk utelukkende å 

være produsert fra fornybar produksjon.

Summen av alle opprinnelsesgarantier utstedt vil tilsvare mengden 

fornybar produksjon og totalt sett er det bare en tilsvarende mengde 

forbruk som kan deklareres som produsert fra fornybar produksjon

Eksempel:  

250 TWH/år fornybar produksjon i EU (= 15 % av all produksjon)

 250 TWH/år opprinnelsesgarantier utstedt i EU

 250 TWH/år forbruk som vil få 100 % fornybar varedeklarasjon (= 15 % av alt forbruk)
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Opprinnelsesgarantier, sertifikatmarked

• Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og ”grønnhet”
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- Markedet for Opprinnelsesgarantier er frivillig!

- Opprinnelsesgarantier i seg selv er ingen garanti for mer fornybar kraftproduksjon

Produksjon

Forbruk

Usteder og Registeransvarlig

(Statnett – konsesjon fra OED)

Utstedelse                            Registrering                             Innløsing

Sertifikatmarked

Kraftmarked



Fornybardirektivet 2001/77/EC – 2009/28/EC

2001/77/EC, Artikkel 5 

- Krever at medlemsland legger til rette for et system for å

garantere at elektrisitet er produsert fra fornybare kilder innen Oktober 2003. 

- Myndigheten skal delegere oppgaven som utsteder av 

opprinnelsesgarantier, til et kompetent organ. 

- Formål å øke markeds transparens for forbrukere.

(Ikke fornybar vs fornybar i varedeklarasjon for energi).

2009/28/EC, Artikkel 15 

- Hindre dobbel utstedelse og forbruk for samme MWh. 

- Skal benyttes innen 12 måneder, etter endt produksjon. 

- Varedeklarasjon

- Tilrettelegger for samarbeid mellom land for å nå fornybar krav 2020.
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Guarantees of origin issued for the purpose of this Directive have the sole function of proving to a 

final customer that a given share or quantity of energy was produced from renewable sources. 

A guarantee of origin can be transferred, independently of the energy to which it relates, from one 

holder to another. However, with a view to ensuring that a unit of electricity from renewable energy 

sources is disclosed to a customer only once, double counting and double disclosure of 

guarantees of origin should be avoided. 

Energy from renewable sources in relation to which the accompanying guarantee of origin has been 

sold separately by the producer should not be disclosed or sold to the final customer as energy 

from renewable sources. 

It is important to distinguish between green certificates used for support schemes and guarantees of 

origin.

Fornybardirektivet 2009/28/EC
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Fornybardirektivet 2009/28/EC

Member States shall ensure that a guarantee of origin is issued in response to a request from a 

producer of electricity from renewable energy sources. 

No more than one guarantee of origin shall be issued in respect of each unit of energy produced.

Member States or designated competent bodies shall supervise the issuance, transfer and 

cancellation of guarantees of origin. The designated competent bodies shall have non-overlapping 

geographical responsibilities, and be independent of production, trade and supply activities.

Member States or the designated competent bodies shall put in place appropriate mechanisms to 

ensure that guarantees of origin shall be issued, transferred and cancelled electronically and are 

accurate, reliable and fraud-resistant.



Statnett som registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Vedtak om implementering av Fornybardirektivet (2001/77/EC),

- EØS relevant

2003 - Midlertidig ansvar som registeransvarlig. (OED)

2005 - Brev fra OED utpeker Statnett som Registeransvarlig

- Registeransvar gjennom konsesjon som avregningsansvarlig.

- Utstedelse av opprinnelsesgarantier knyttet til oppgaven som avregningsansvarlig.

- Opprinnelsesgaranti skal på forespørsel utstedes berettigede produsenter.

- Iverksette rutiner for korrekt og pålitelig utstedelse av opprinnelsesgarantier.

NVE fører tilsyn med ordningen for Opprinnelsesgarantier i henhold til 

forskrift. 

- FOR 2007-12-14 nr 1652; Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av 

elektrisk energi

- (FOR 301; Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning
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Organisering i Statnett

Forskrift 301:

Måling, avregning og samordnet

opptreden ved kraftomsetning

Avregningsansvarlig

ihht. konsesjon fra NVE

Avdeling Sertifikater & Engros

SSE

Systemstøtten for Ediel

Engros marked

Balanseavregning

GoO

Opprinnelsesgarantier

Forskrift om Opprinnelsesgarantier:

for produksjon av elektrisk energiOED

Registeransvarlig

Utpekt av OED

Basert på måledata



Statnett sin rolle

Statnett er en pådriver for sertifikatløsninger i og utenfor Norge:

 Effektive rutiner for utstedelse og administrasjon av sertifikater.

- Balanseavregning – innrapporterte måleverdier fra nettselskapene

- Ukentlig utstedelse

- Administrasjon og vedlikehold av RECSCMO  - ”nettbank” for opprinnelsesgarantier

 Initiativtaker og aktivt med i AIB (Association of Issuing Bodies).

- 18 medlemsland i Europa

- Lager og vedlikeholder felles regelverk for medlemslandene

- Sikre markedstransparens

- Norsk domene protokoll 

 Sikrer norske produsenter internasjonal markedsadgang

- Verdi: opptil 0,5 MRD per år 

- Forsvarer norske interesser
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Ordningen med Oppprinnelsesgarantier

= Regulering / Avtaler

= Datautveksling

Produsent
Godkjenning av anlegg

Bilateralt

Marked

Internasjonalt

Registre i

utlandet

Handel

Regi-

strering

AIB HUB

Nettselskap Norge

(ca. 170 stk)

Måledata

produksjon

Registeransvarlig

IT System

Balanse.net

RECSCMO

Tilsyn

(Konsesjon) Lov

Forskrift

(Konsesjon)

OED

Kontofører

(ca. 30 stk.)

Fullmakt

*Avtale:      STC (Standard Terms & Conditions) 

basert på AIB Procedures and Rules of

Operation og norsk domeneprotokoll 



Opprinnelsesgarantier 2003-2009
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Opprinnelsesgarantier - Markedet
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 En opprinnelsesgarantier er ikke et homogent produkt

• Vannkraft;  stor-liten gammel-ny

• Vindkraft, Bio etc.

• Andre støtteordninger



Sertifikatsystem – Registrering av anlegg
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Sertifikatsystem – Utstedelse av sertifikater



RECSCMO - Sertifikatsystem
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Sertifikatsystem – kontoførernes system
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Sertifikatsystem – kontoførernes system
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Sertifikatsystem – kontoførernes system



Takk,

Tor B. Heiberg

tor.heiberg@statnett.no
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