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Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm  

 

Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene Hedmark, 

Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, 

Trøndelag, Nordland og Troms.  

 

Vi ønsker i vårt høringssvar å fokusere på opprinnelsesgarantier og konsesjonskraft. Kraftfylka 

krever at konsesjonskraftmottakere i kommuner og fylkeskommuner kan selge 

konsesjonskraft med opprinnelsesgarantier. Det er ikke mulig i dag. Dette motvirker EU-

regelverkets målsetninger om at man kan merke fornybar energi for å bevisstgjøre 

forbrukerne.  

 

All konsesjonskraft er 100 % fornybar. Kraftprodusenter avstår ca. 10 % av sitt volum til lokale 

og regionale myndigheter. Ordningen sikrer lokale og regionale myndigheter en viss andel av 

strømforsyningen, og dermed verdiskapningen. Ordningen gjelder kun vannkraft, men 

småkraftverk er unntatt. I dag er det kraftprodusentene som får opprinnelsesgarantier for 

vannkraftproduksjonen. Det gjelder også for det volumet som tas ut som konsesjonskraft av 

kommuner og fylkeskommuner. Kraftprodusentene kan dermed selge 

opprinnelsesgarantiene, og fornybarheten, før kraften kommer til konsesjonskraftmottagere.  

 

Kommuner og fylkeskommuner har en lovbestemt rett til å overta konsesjonskraft til 

selvkostpris. De kan deretter selges kraften i markedet, på lik linje med produsentene. 

Kommuner og fylkeskommuner er på denne måten likestilt med produsenten når kraften 

selges til leverandører, industrien, teknologiselskaper og andre kunder. De er likevel ikke 

likestilt når det gjelder opprinnelsesgarantier, siden de ikke mottar opprinnelsesgarantier for 

den avståtte kraften.  Dette skaper store utfordringer fordi eksempelvis ledende 

internasjonale bedrifter forventer og krever opprinnelsesgarantier ved kjøp av fornybar 

energi.  

 

Når konsesjonskraftmottager ikke innehar opprinnelsesgarantier kan ikke vannkraften 

markedsføres som fornybar energi, til tross for at den er 100 % fornybar. Dermed må grønn 

energi selges som «skitten kraft». Alternativt må konsesjonskraftmottakere kjøpe 

opprinnelsesgarantier, noe som reduserer verdien av konsesjonskraften. Systemet slik det er 

i dag går mot prinsippet i EU-regelverket om at fornybarheten i produktet kan bevises, da 

konsesjonskraftmottagere må selge sin fornybare energi som skitten.   



 

Med EUs nye fornybardirektiv blir systemet med opprinnelsesgarantier videreført og styrket. 

Behovet for å bevise fornybarhet i krafttilførselen øker med klimautfordringene og strengere 

utslippsregelverk. Det eneste formålet med opprinnelsesgarantiordningen er at forbruker skal 

kunne velge fornybar kraft. Siden konsesjonskraften er fornybar må opprinnelsesgarantier 

overføres fra produsenten til konsesjonskraftmottakeren tilsvarende avstått volum. Det vil 

være i tråd med intensjonene i lovverket. Kraftfylka inviterer til videre dialog om hvordan 

denne nødvendige endringen kan gjennomføres.  
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