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 Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er 

imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at den fungerer bra.  

 

 Bransjestandard er utviklet sammen med forbrukermyndighetene for å sikre 

kvaliteten i produktet. 

 

 Denne frivillige ordningen er med på å øke investeringsviljen i fornybar 

energi. Det er flott at man velger å handle nå, og ikke venter på det perfekte 

tiltak.  
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Organisasjon Produkt 

Klima og miljøverktøykasse 
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Strøm med opprinnelsesgaranti 

For kunden:  

• Et myndighetsregulert system som gir kunden trygghet for at penger kunden 

betaler til strømleverandøren, bruker strømleverandøren til å betale for 

opprinnelsesgarantier fra fornybar energi ( vannkraft, vind, sol) 

 

Fjordkraft som strømleverandør:  

• Kjøper sertifikater som garanterer at tilsvarende mengde av fornybar er produsert 

som det vi har kjøpt sertifikater for. Statnett administrerer ordningen. 

 

Produsenter av fornybar energi:  

• Får dermed betalt i tillegg til ( miljøverdi) selve børsprisen for denne varen. Jo 

større etterspørsel – jo mer attraktivt vil det bli å bygge ut mer fornybar for 

produsentene. 

 



Det finnes innvendinger mot ordningen med 

opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd 

og vi opplever at den fungerer bra.  
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Typiske innvendinger 

1. Det produseres jo bare fornybar energi i Norge 

 

2. Pengene går uansett bare rett i lommen på produsentene 

 

3. Dette fører ikke til at vi får mer fornybar energi 

 

4. Vannkraft er jo ikke rent i et livsløpsperspektiv 
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1. Det produseres jo bare fornybar energi i Norge 

• Vi er en del av det nordiske markedet, om ikke det europeiske 

markedet.  

• Hvor mye fornybar energi vi har og forbruker i Norge er ekstremt 

avhengig av den hydrologiske balansen.  

• Du kan ikke bestemme hvilken strøm som kommer ut av uttaket ditt, 

men du kan bestemme om du ønsker å betale for den nordiske mixen 

eller ren vannkraft.  
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2. Pengene går uansett bare rett i lommen på 

produsentene 

• Ja, pengene går til produsentene og det er også hovedpoenget. 

Dette er ment som en insentivordning.  

 

• Å betale ekstra for fornybar energi gir kraftprodusentene insentiv til 

mer utbygging og energieffektivisering av sine anlegg.  
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3. Dette fører ikke til at vi får mer fornybar energi 

• Ta en titt på produsentenes planer og du vil se 

den enorme satsingen i fornybar energi som de 

står for. Både lokalt, men ikke minst globalt.  

 

• Denne satsningen ville vært begrenset uten 

markeder og støtteordninger for fornybare 

produkter. 
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4. Vannkraft er jo ikke rent i et livsløpsperspektiv 

• I Europa kan vannkraft føre til et 

livsløpsutslipp, selv om det er 

veldig lavt (lavere enn vind). Norsk 

vannkraft har gjennom 

undersøkelsen til Sintef vist seg å 

ikke ha et livsløpsutslipp.  

 

• Dette er pga måten og geografisk 

plassering av anlegg. 



Bransjestandard er utviklet sammen med 

forbrukermyndighetene for å sikre kvaliteten i produktet. 



12 

Informasjon og markedsføring av strømavtaler 

med opprinnelsesgaranti 

FY, ifølge bransjenormen: 

 

• Ikke bruk miljøpåstander som 
"miljøvennlig, "grønn", "ren" 
”bærekraftig”. Bruk av bilder og 
symboler omfattes også. 

 

• Ikke bruk beskrivelser som gjør at 
kunden tror at hun fysisk får fornybar 
strøm i kontakten. 

 

• Ikke bruk egne private miljømerker 
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Informasjon og markedsføring av Strømavtaler 

med opprinnelsegaranti 

Riktig, ifølge bransjenormen  

Bruk objektive påstander om kraftkilden, 

• "vannkraft", "vindkraft" eller "fornybar".  

 

Omtales slik: 

• Dette er en garanti om at hver eneste krone du som 

strømkunde betaler, går til kjøp av fornybar energi  

• Garantien sier ikke at all strøm du får i kontakten er 

fornybar. Det vi garanterer, er at det blir produsert like mye 

fornybar kraft som den strømmengden du bruker  

• Garantien sikrer at pengene dine går til å fremme fornybar 

kraftproduksjon. Jo flere som velger dette strømproduktet, 

desto større drivkraft til å produsere fornybart  

• Dette er et frivillig tilbud til kundene om å støtte fornybar 

energi, og dermed til å utøve kundemakt. 



Denne frivillige ordningen er med på å øke 

investeringsviljen i fornybar energi. Det er flott at man 

velger å handle nå, og ikke venter på det perfekte tiltak.  



Hvordan går pengestrømmen? 

Strøm- 

leverandør 
Innbetaling 

Strømkunde 

Produsent 

Kjøp 

av 

Opprinnelses- 

garantier 

Statnett 

Gebyrer 





  

 Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er 

imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at den fungerer bra.  

 

 Bransjestandard er utviklet sammen med forbrukermyndighetene for å sikre 

kvaliteten i produktet. 

 

 Denne frivillige ordningen er med på å øke investeringsviljen i fornybar 

energi. Det er flott at man velger å handle nå, og ikke venter på det perfekte 

tiltak.  

  

 

 

 


