
 

 

  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
Fornybar energi – Sertifikat 2017 
 

Vi takker for at du fortsatt har valgt å kjøpe dokumentert fornybar energi fra  

Varanger KraftMarked .  

 

Vedlagt er sertifikatet – fornybar energi som garanterer at ditt forbruk av elektrisk kraft i 2017 

blir matet inn i ledningsnettet som 100 % vannkraft og dermed 100 % fornybar energi. Ditt 

forbruk av elektrisk kraft vil dermed ikke medføre noe CO2-utslipp eller radioaktivt avfall. 

 

Prisen for deklarasjonen og sertifikatet er 25,-/mnd.  

 

Avtalen løper til du selv sier den opp. Den fornyes automatisk ved årsskiftet, og da vil du få 

tilsendt et nytt sertifikat. Dette forutsetter at du fortsatt har en kraftleveringsavtale med 

Varanger KraftMarked. 

 

Har du spørsmål til din kraftleveringsavtale eller ditt kjøp av fornybar energi kontakt vår 

kundeservice på tlf. 78 96 26 00.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

Varanger KraftMarked AS 

- ett selskap i Varanger Kraft konsernet 

 

Torunn Bernhardsen 

Daglig leder 

 

Vadsø 

17.11.2017 

Torunn Bernhardsen 

 

  

78 96 26 00 

 

 



ENERGIKILDE
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solenergi

geotermisk

Fossil energi

Kjernekraft

Klimagassutslipp g/kWh

Radioaktivt avfall mg/kWh

ecohz.com

Varedeklarasjonen er utformet i tråd med standard for klimaregnskap slik at utslippstallene kan

brukes i klimaregnskap, jf. Greenhouse Gas Protocol; www.ghgprotocol.org
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VAREDEKLARASJON STRØM 2017
Energikilder, klimagassutslipp og radioaktivt avfall

Fornybar strøm er dokumentert med opprinnelsesgarantier iht Energiloven.
Strøm uten opprinnelesgarantier er beregnet av NVE og er basert på salg av strøm i Norge i 2016.
Utslipp av klimagasser måles i CO2-ekvivalenter. Radioaktivt avfall beregnes som vekt av høyaktivt 
avfall.
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Norway: Rådhusgata 23, N-0158 Oslo Phone: +47 22 98 03 80  
Switzerland: Rue de la Colombière 8, CH-1260 Nyon Phone: +41 22 362 32 75 ecohz.com 

VAREDEKLARASJON FOR STRØM 2017,  
NVEs BEREGNING FOR STRØM UTEN OPPRINNELSESMERKING 2016 

Den europeiske markedskoblingen omfatter nå 23 land og om lag 90 prosent av Europas kraftforbruk. 
Norske kraftprodusenter selger sin produksjon inn i dette markedet og norske kraftleverandører og 
forbrukere dekker opp sitt kraftforbruk fra dette markedet. Det betyr at norsk kraftproduksjon kan dekke 
forbruk i utlandet og produksjon i utlandet kan dekke kraft som selges i den norske delen markedet. 

2016 ble et bra år for salg av norsk opprinnelsesmerket strøm. Av samlet kraftproduksjon fra fornybar 
energi i 2016 på 146,3 TWh (+4,8 TWh fra 2015) ble 21,0 TWh (+1,6 TWh) levert til norske forbrukere som 
fornybar energi, mens 112,8 TWh (+10,8 TWh) ble solgt til europeiske forbrukere utenfor Norge. Resten, 
12,5 TWh, ble fordelt til norske forbrukere som ikke kjøpte opprinnelsesmerket strøm.  

Størst var eksporten til Tyskland som sto for ca 30 % av eksportvolumet, mens Sverige, Nederland, Belgia 
og Østerrike til sammen sto for ca 50 %. 

Det er etterspørsel fra bedriftskunder som er viktigst for markedet. Opprinnelsesmerket fornybar energi 
koster noe mer, men mange bedrifter ser på bruk av fornybar energi som en investering som øker verdien 
av virksomheten i stedet for en ekstra kostnad som reduserer inntjeningen.  

Det er fire hovedgrunner til at slike vurderinger vinner frem blant bedrifter: 

• Fornybar energi reduserer karbonrisiko slik at bedriften får en høyere verdi 

• Satsing på fremtidens energiløsninger tiltrekker seg dyktig arbeidskraft 

• Bruk av fornybar energi til produksjon av produkter og tjenester øker salg og inntjening 

• Fornybar energi bedrer omdømmet og påvirker relasjoner til offentlige og private interessenter  
 

Opprinnelsesmerket strøm har i dagens marked en merverdi fra 3 til 25 kroner pr MWh. Det gir ca 500 mill 
kroner pr år og en merverdi ved 5 % avkastningskrav på rundt 10 mrd NOK for norsk kraftproduksjon. 

Salget av opprinnelsesmerket kraft til de som ønsker å sikre seg 100 % fornybar energi, medfører at det er 
lite fornybar energi til norske forbrukere som velger strøm uten spesifisert opprinnelse. NVEs beregnede 
varedeklarasjon for salg av strøm uten opprinnelsesmerking i 2016 viser at kun 14 % av forbruket ble 
dekket av fornybar energi. Resten ble dekket av kraft som var igjen i det europeiske markedet etter at 
opprinnelsesmerket kraft var fordelt til kjøperne. Norsk kraftforbruk uten spesifisert opprinnelse ble derved 
dekket opp av 64 % fossil energi, 32 % atomkraft og 14 % fornybar energi.   

Den store forskjellen mellom den kraften som produseres og leveres inn i det europeiske markedet fra 
Norge og den kraften som tas ut av det europeiske markedet til oppdekning av norsk forbruk uten 
opprinnelsesmerking, gjør at det fra enkelte hold har kommet kritikk av dagens system for varedeklarasjon. 
Kritikken kommer i hovedsak fra Norsk Industri som arbeider for at kraftkrevende industri skal få fornybar 
energi uten å betale internasjonal markedspris. Videre kommer det kritikk fra forbrukere som ikke ser på 
Norge som en del av et internasjonalt kraftmarked og mener at fornybar energi produsert i Norge dekker 
forbruk i Norge uten at noen trenger å kjøpe opprinnelsesmerket strøm. De fleste kritikerne vil forby eksport 
av fornybar energi. Et eksportforbud vil gi større tilbud enn etterspørsel i Norge, og merverdien for fornybar 
energi vil falle bort. De som ønsker fornybar energi vil få det uten å betale internasjonal markedspris. 
Kraftprodusentene vil miste merverdien og inntjeningen, eiendomsskatt til kraftkommuner og utbytte til 
kommunale og andre eiere vil gå ned. Det vil bli en stor verdioverføring fra kraftbransjen til eierne av 
kraftkrevende industri og andre som ønsker forny-bar energi uten å betale for den. Et eksportforbud for 
opprinnelsesmerket kraft kan gi billigere fornybar energi for norske kraftforbrukere, men vil være 
ødeleggende for utviklingen av norsk kraftbransje. 

Behandlingen av Energimeldingen i Stortinget i 2016 viste at Stortinget ser at opprinnelsesmerking er av 
stor betydning for salg av norsk fornybar energi og vedtok derfor at dagens rutiner for varedeklarasjon skal 
opprettholdes uendret. Regjeringen ble bedt om å utrede om systemet med opprinnelsesgarantier og 
varedeklarasjon kan forbedres. Dagens ordning skal ikke vurderes på nytt før utredningen er gjennomført 
og prosessene i EU er avklart. Nytt fornybardirektiv i EU skal avløse dagens direktiv i 2021. 
 
Informasjon fra Elmarkedstilsynet/NVE finnes på: 
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2016/ 
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