
LOS og opprinnelsesgarantert strøm 

Geir Jørgensen

Direktør Marked & Salg

Miljøriktige energiinnkjøp – Hvor grønn er strømmen?, 28. januar 2011



Hvem er LOS og hva tilbyr vi kundene?



Fakta om LOS 

Heleid datterselskap av Agder Energi

Hovedkontor i Kristiansand, overkant av 70 ansatte

Leverer totalt (nesten) 12 TWh i året

Norges største strømleverandør målt i volum

Den største leverandøren til bedriftsmarkedet i Norge

Den fjerde største leverandøren til privatmarkedet i Norge

De mest fornøyde strømkundene i Norsk Kundebarometer

Omsetning på ca. 4,4 milliarder i 2010



Fysisk leveranse

Viderefakturering av nettleie

Kundetilpasset fakturering

Finansiell forvaltning

Forvaltningsløsninger

Markedsanalyser

Kjerne i tilbudet

Kundeservice

Rask respons, kompetente svar og høy løsningsgrad

Totalleverandør til bedriftsmarkedet



Størrelse etter kjøp av Statoils strømvirksomhet
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Hva er opprinnelsesgarantert strøm fra LOS?



Tre verktøy for energibransjen i kampen mot klimaendringer



Fornybar kraftproduksjon

Fysisk egenskap

Klimaegenskap

Fysisk flyt

Utstedelse Trading Sletting

Opprinnelsesgarantier - REC

Sluttbruker

Opprinnelsesgarantier - REC

Bedrifter

Offentlig sektor

Husholdninger





Varedeklarasjon 2009

Forbruk i Norge fordelt på energikilder og brutto import

Forskningsprosjekt et Energi, handel og miljø 2020





Hvorfor tilbyr LOS opprinnelsesgarantert strøm?



www.unep.org/wed/2009/english/content/steps12.asp





Fysisk leveranse

Viderefakturering av nettleie
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Hvorfor kjøper kundene opprinnelsesgarantert strøm?



The right thing to do







Oppsummering



Vårt salgsargument for opprinnelsesgarantert strøm

Vi legger til rette for at bedrifter som ønsker å redusere sine klimautslipp,

kan kjøpe opprinnelsesgarantert strøm.

Men vi er opptatt av at dette må springe ut av kundens tro på at 

opprinnelsesgarantert strøm kan være et bidrag i kampen mot klimaendringer.

Opprinnelsesgarantier løser ikke klimakrisen, men kan sammen med et aktivt arbeid 

for å redusere eget energiforbruk være virksomhetens bidrag i klimakampen.



Takk for oppmerksomheten!


