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Opprinnelsesgarantier – ren fornøyelse eller tikkende bombe? 

Ordningen med opprinnelsesgarantier har tjent små og store norske kraftprodusenter godt. Samtidig som norske 

fornybarprodusenter tjener på salg av opprinnelsesgarantier til sluttbrukere (i hovedsak i EU), henviser norsk industri 

til den norske kraftmiksen for å dokumentere fornybarhet og lavt karbonavtrykk. På sikt kan et slikt dobbeltsalg av 

fornybaregenskapene fra norsk fornybarproduksjon bli vanskelig. Arbeiderpartiets Dok8-forslag tar industriens side, 

men EU-politikk og krav fra markedet kan likevel bli avgjørende for det endelige resultatet.  

Arbeiderpartiet har fremmet forslag til Stortinget om at norske 

kraftforbrukere skal kunne dokumentere sitt strømforbruk som 

fornybart uten opprinnelsesgarantier og at Statnett skal meldes ut 

av den europeiske organisasjonen for grensekryssende handel 

med opprinnelsesgarantier (AIB). Hvis forslaget blir vedtatt, kan 

det bli vanskelig for norske produsenter å eksportere 

opprinnelsesgarantier.  

Hva er opprinnelsesgarantier?  

En opprinnelsesgaranti er et elektronisk dokument som viser 

hvordan en unik enhet fornybar energi er produsert – hvilken 

teknologi, hvilket kraftverk, tidspunkt osv. Opprinnelsesgarantiene 

utstedes til produsenter av fornybar energi som kan selge dem til 

forbrukere som ønsker å dokumentere at de støtter fornybare 

produsenter over energiregningen. Forbrukere som kjøper 

opprinnelsesgarantier kan også påberope seg at deres 

strømforbruk er basert på fornybare energikilder i sin markeds-

føring. Ordningen er frivillig og gjelder i hele EU og EØS, slik at 

f.eks. tyske kraftforbrukere kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra 

produksjon i Norge og norske forbrukere kan kjøpe opprinnelses-

garantier utstedt til tysk vindkraft  

EU har nylig styrket og utvidet opprinnelses-

garantiordningen 

I EUs siste energipakke – Clean Energy for all Europeans (2018) 

– utvidet og styrket EU rammeverket for opprinnelsesgarantier. 

Ordningen ble utvidet til å dekke fornybar gass i tillegg til fornybar 

strøm, varme og kjøling. Ordningen ble styrket ved at leverandører 

av strøm, gass, varme og kjøling nå har plikt til å dokumentere 

«fornybarandel» i sine salg til sluttbrukerne med kjøp av 

tilsvarende mengder opprinnelsesgarantier.  

Opprinnelsesgarantier er ikke direkte knyttet 

til den fysiske kraftleveransen til en kunde 

I fysisk forstand er det ikke mulig å si hvilken opprinnelse kraften 

man får gjennom stikkontakten har.  Det bestemmes av all kraftflyt 

i det strømnettet konsumenten er knyttet til, og er til enhver tid et 

resultat av atferden til alle kraftverk og strømforbrukere som er 

tilkoblet det samme nettet som sluttbrukeren. For en husholdning 

i Norge vil det si størsteparten av Europa. 

Opprinnelsesgarantiordningen oppretter et tilleggsmarked der 

forbrukerne kan støtte fornybar kraftproduksjon generelt, 

spesifikke kraftverk eller en bestemt type kraftproduksjon, og er 

skilt fra den fysiske kraftleveransen som betales gjennom 

kraftmarkedet. Kjøp av opprinnelsesgarantier bidrar til å øke 

lønnsomheten for fornybare kraftverk fordi kraftprodusentene 

både kan selge opprinnelsesgarantier og få betaling for 

kraftproduksjonen i det ordinære kraftmarkedet. Opprinnelses-

garantier kan føre til økte investeringer i ny fornybar produksjons-

kapasitet, noe som i sin tur vil påvirke den fysiske kraftflyten.  

Salg av opprinnelsesgarantier gir gode 

inntekter til norsk kraftproduksjon, …  

Markedet for opprinnelsesgarantier har vokst de siste årene. Det 

skilles mellom bulkprodukter, som kjøpes av kunder som bare 

ønsker at energien skal være fornybar, og premium-produkter, der 

også andre egenskaper tillegges vekt. Slike egenskaper kan f.eks. 

være hvilket land kraftverket er lokalisert i, hvilken fornybarkilde 

som er brukt og lignende. Prisene på opprinnelsesgarantier har 
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jevnt over vært lave, dog med perioder med høyere priser. 

Bulkprodukter prises lavere enn premium-produkter. 

Bortimot all fornybar norsk kraftproduksjon får opprinnelses-

garantier. I fjor ble det solgt norske opprinnelsesgarantier 

tilsvarende rundt 138 TWh. Omkring 88 prosent eksporteres. 

Norsk vannkraft blir i hovedsak omsatt som bulkprodukt. Ifølge 

Statkraft lå prisen for norske opprinnelsesgarantier mellom 0,5 og 

2 øre/kWh i 2018. Ifølge Oslo Economics tjener norske 

kraftprodusenter årlig mellom 600 og 2 000 mill.kr. på salg av 

opprinnelsesgarantier.  

… men norsk industri vil ikke kjøpe 

opprinnelsesgarantier 

Den kraftintensive industrien i Norge kjøper ikke opprinnelses-

garantier. De henviser til den norske kraftmiksen som bevis på at 

industriproduksjonen er basert på fornybar kraft. De mener det er 

meningsløst at de skal kjøpe opprinnelsesgarantier for å 

dokumentere fornybarhet for industriproduksjon i Norge når 

tilnærmet 100 prosent av kraften er fornybar, og vi bare 

eksporterer en liten del av den fysiske kraftproduksjonen. De 

hevder at et viktig konkurransefortrinn for norsk industri 

undergraves hvis de må kjøpe opprinnelsesgarantier.  

Det er imidlertid ikke bare politikken, verken i Norge eller EU, som 

kan utgjøre en risikofaktor for den kraftkrevende industrien i 

Norge, det kan også strengere krav fra industriens kunder.  

Markedet krever i økende grad dokumen-

tasjon i form av opprinnelsesgarantier 

I dag godtar industriens kunder at produktene fra norsk industri 

har et lavt klimafotavtrykk basert på fysisk norsk kraftmiks og 

legger det til grunn i sine egne klimaregnskap. Men på sikt er det 

en risiko for at industriens kunder vil kreve at også norsk industri 

bruker opprinnelsesgarantier for å dokumentere bærekraft.  

I en utredning for Olje- og energidepartementet påpeker Oslo 

Economics at stadig flere store selskaper forplikter seg til 

bærekraft og fornybar energibruk. Et eksempel er nettverket 

RE100, der flere av verdens største selskaper har forpliktet seg til 

å basere sin virksomhet på kun fornybar energi. I november 2018 

hadde nettverket 155 medlemmer med et samlet direkte 

energiforbruk på 188 TWh. I oktober 2019 er antallet medlemmer 

over 200. Det rapporteres at medlemmene i økende grad stiller 

krav om fornybarhet også fra underleverandører.  

Må Norge velge om produsenter eller industri 

skal få fornybarfordelen? 

Både gjennom skjerping av EUs rammeverk for opprinnelses-

garantier og gjennom utviklingen i markedene kan norsk industri 

bli presset til å kjøpe opprinnelsesgarantier. Noen kritikere mener 

at Norge tar dobbelt betalt for deler av den fornybare kraften som 

produseres her. «Fornybarheten» selges både i form av 

opprinnelsesgarantier fra norske produsenter, og i form av 

industriprodukter som f.eks. aluminium basert på norsk fornybar 

kraftproduksjon.  

Nå er opprinnelsesgarantier blitt et kontroversielt politisk tema i 

Norge. Spørsmålet er om fornybaregenskapene fra norsk vann- 

og vindkraft skal forbeholdes norsk industri og norske forbrukere, 

og ikke kunne selges fritt i markedet. Det er dette Arbeiderpartiet 

har foreslått.  

Arbeiderpartiet vil endre norsk praksis for 

opprinnelsesgarantier til fordel for industrien 

Med bakgrunn i risikoen for redusert konkurransekraft for norsk 

industri fremmet Arbeiderpartiet i juni 2019 et forslag «om en 

kraftpolitikk som bygger norsk industri». Forslaget innebærer 

endringer i det norske regelverket for opprinnelsesgarantier som 

kan få store konsekvenser for verdien av norske opprinnelses-

garantier. Vi trekker her frem to av forslagene som ble fremmet.  

Det ene forslaget er at «Stortinget ber regjeringen sørge for at 

opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energi-

forbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig 

av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som forny-

bart.» En norsk bestemmelse om at kraftforbruk i Norge pr. 

definisjon skal kunne dokumenteres som fornybart, vil imidlertid 

ikke nødvendigvis bli godtatt av industriens kunder, som likevel 

kan be om at «fornybarhet» dokumenteres ved hjelp av 

opprinnelsesgarantier.  

I tillegg tas det til orde for at Norge (Statnett) skal melde seg ut av 

den europeiske organisasjonen for internasjonal handel med 

opprinnelsesgarantier, AIB. Statnett utsteder opprinnelses-

garantier til norske kraftprodusenter i henhold til regelverket og 

standardene til AIB.   

Dette forslaget kan gjøre det vanskeligere å eksportere norske 

opprinnelsesgarantier til EU. Resultatet kan bli at markedet for 

norske opprinnelsesgarantier begrenses til Norge og medføre en 

kraftig reduksjon i verdien av norske opprinnelsesgarantier. 

Samtidig gir det norsk kraftintensiv industri mulighet til å kjøpe 

svært billige opprinnelsesgarantier fra norske produsenter.  

Energi Norge peker i sitt høringssvar til forslaget på at en norsk 

utmeldelse av AIB også kan være juridisk utfordrende i forhold til 

EØS-avtalen.  

Arbeiderpartiets forslag vil trolig komme opp til diskusjon i 

Stortinget i løpet av høsten 2019 eller tidlig i 2020. 

Denne insighten bygger på arbeid i forskningsprosjektet REMAP 

og debattmøte under Arendalsuka 2019 (les mer her).  

For spørsmål om ordningen kontakt Berit Tennbakk, 

berit.tennbakk@thema.no, eller Adrian Mekki, 

adrian.mekki@thema.no
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