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Förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el
Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening, är tacksamma för att vi fått möjlighet att lämna
synpunkter på promemorian om förslag till ändring av lagen för ursprungsgarantier av el samt om
ändring i förordningen av ursprungsgarantier.

Sammanfattning av våra viktigaste synpunkter.
Vi stödjer förslaget att ursprungsgarantierna anpassas för överföring mellan EU:s medlemsländer.
Det är bra att Energimyndigheten föreslås få ansvar för handel med ursprungsgarantier som ska
kunna överföras till annat EU-land. Idag måste aktörerna vända sig till Grexel, vilket är en nackdel
för de svenska aktörerna.
Systemet med en gemensam standard för ursprungsgarantier som ska överföras till annat EU-land
är mycket bra. Kraven inom European Energy Certificate System (EECS) garanterar kvalitet och
kontroll på mätning och tillsyn. Nackdelen med EECS är att certifieringen endast gäller för en
femårsperiod i taget. Energimyndigheten bör verka för att certifieringen kan gälla tillsvidare, så
länge producenten levererar el från samma anläggning och så länge man uppfyller standarden.
En möjlig positiv konsekvens av förslaget, som inte nämns i rapporten, är att det blir enklare att följa
den produktion av förnybar el som inte längre ingår i elcertifikatsystemet.
När det gäller Energimyndighetens kostnader och avgifter i systemet ser vi gärna en fördjupad
konsekvensanalys för tillkommande avgifter. Idag är ursprungsgarantiernas värde lågt och det är
angeläget att hålla nere avgifterna. Vi förutsätter att myndighetens kostnader och intäkter för
handeln redovisas öppet och årligen justeras till kostnadsneutralitet.
Avslutningsvis tycker vi det är positivt att den föreslagna regleringen överensstämmer med EU:s
bestämmelser på området och att högeffektiv kraftvärme endast kan tilldelas ursprungsgarantier
för sin nettoproduktion enligt bestämmelserna i EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
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