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Yttrande över regeringskansliets promemoria med förslag till ändring i lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el (M2016/02366/R)
Branschorganisationen Oberoende Elhandlare (OE) lämnar härmed vissa synpunkter på den
aktuella promemorian.

Ursprungsgarantier
Miljöfrågorna är i dag mer än någonsin i fokus i samhällsdebatten och energipolitiken. Det är
därför viktigt att elanvändarna skall kunna göra val så att de påverkar energiförsörjningen på
ett sätt så att det gynnar miljön.
OE anser att det regelverk för ursprungsgarantier som infördes i Sverige 2010 är bra och
förhindrar dubbel försäljning av produktion och ger förutsättningar för att på ett tillförlitligt
sätt fastställa produktionsmixen på en viss elmarknad.
Vi anser därför att de förslag till ändringar i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
som den aktuella promemorian innehåller är bra och medför förbättrade förutsättningar för
att skapa en fungerande europeisk elmarknad.
Ändringarna görs i huvudsak för att Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ska kunna
utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU.
I promemorian finns också förslag till ändringar för att Energimyndigheten har tagit över
uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket Svenska
kraftnät.
OE stödjer även att det införs en möjlighet till att rätta till uppenbara fel i det elektroniska
registret över ursprungsgarantier.
OE anser även att det är bra förslag att regelverket ändras så att ursprungsgarantier endast
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utfärdas för nettoproduktionen.
Ursprungsmärkning av el till kunden
När det gäller beräkningen av ursprunget för den el som inte säljs med ursprungsgarantier
anser OE att den modell som används idag i Sverige är bra. Dvs att man använder
sammansättning på den el som bjuds in på Nord Pool (exkl. de volymer som handlats med
ursprungsmärkning på den finansiella marknaden). Detta kräver att en rapportering till en
myndighet som årligen fastställer den omärkta elens ursprungsmärkning. OE anser att det
gällande regelverket som Ei tagit fram är bra då Ei årligen tar fram den omärkta elen
sammansättning på nordisk basis. Ei:s regelverk har dock en brist när det är utformat så att
elbolagen endast behöver redovisa sammansättningen av företagets totala el och inte den el
som kunden köper. Därför föreslår vi att regelverket ändras så att det är sammansättningen
för det elavtal som kunden köper som redovisas.
Föreskrifterna bör också innehålla regler om att information om ursprungsmärkningen måste
finnas med på varje faktura, d.v.s. både för den el som säljs med ursprungsgarantier elen och
för den el som säljs utan några garantier (residualen).
En gemensam nordisk slutkundsmarknad aktualiserar frågan om att utforma systemet för
ursprungsmärkning så att det blir transparent och konsistent och jämförbart mellan länderna i
Norden och ett myndighetsansvar för att ursprungsmärkningen baseras på ursprungsgarantier
för all elproduktion i Norden. OE önskar därför att Energimyndigheten och regeringen driver
på för att regelverket i Norden för hur man redovisar elens ursprung på fakturan och hur man
fastställer den s.k. residualen harmoniseras. Det kan vara en lämplig uppgift för NordREG att
fastställa residualmixen.
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