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Gemensamt svar fran SERO, SVAF och SVIF pa remiss om Ursprungsgarantier fOr
fOrnybar energi, Er 2009:28
Allminna synpunkter
Den svenska lagstiftningen pa omradet Ursprungsgarantier styrs mycket hart av de detaljerade
krav som stalls i direktivet 2009/281 EG om framjande av anvandningen av fomybar energi. I
direktivet foreskrivs 1. ex. att garantiemas giltighet endast skall vara 12 manader innan de
annulleras automatiskt, vilket ar mycket opraktiskt och bor andras vid nasta revidering. En
tolkning av kravet pa sjalvannullering efter 12 manader kunde vara att ursprungsgarantier
utfardade under januari 2010 sjalvannullerades vid utgangen av januari 2011. En sadan
tolkning skulle avsevart underlatta administrationen av ursprungsgarantiema
Bland de uppgifter som skall bifogas garantin kraver direktivet 2009/28IEG i Artikel 15 pUnkt
6 d uppgift om "huruvida och i vi/ken onifattning aniaggningen har atnjutit investeringsst6d,
huruvida och I vi/ken om/altnlng energienheten i nagon form har /att nagot annat stod genom
ett nationellt st6dsystem, och typen av stodsystem ".
Nar det galler punkt 6 d kommer det att bli administrativt krangligt att 1. ex. for ett aIdre
kraftverk redovisa Investeringsbidrag, miljobonus, nio-oringen och elcertifikaten som pahang
utOver de vanliga uppgiftema. Eftersom det skett ett antal agarbyten genom Men kan det bli
svart for nuvarande agaren av ett kraftverk att redo visa vad som hant bakat i tiden. SERO
ifragasatter ocksa nyttan med att hanga pa dessa uppgifter pa ursprungsgarantin men
direktivets krav galler savida inte Sverige be gar och erhaller dispens fran det kravet pa grund
av de stora administrativa svanghetema att krava det.
Punkt 6 e kraver "datum da anliiggningen togs i drift. "
Betraffande pUnkt 6 e, datum for driftstart ar detta for manga aldre kraftverk omojligt att ange.
Artal eHer artionde maste accepteras.
Registrering av kontohavare i garantisystemet
Vid registreringen av kraftverk i elcertifikatsystemet forekom ett utmarkt sarnarbete mellan
Energimyndigheten och SERO sa att vi kunde "baxa in" ett stort antal kraftverk i systemet.
SERO hoppas pa ett fortsatt gott samarbete aven denna gang. Av den anledningen vill vi
foresla vissa administrativa forenklingar vid registreringen.
Basdata om respektive kraftverk finns redan i elcertifikatsystemet. Dessa skulle vara enkla att
overfora till det nya garantikontosystemet. I stallet fOr att krava ny registrering av alIa

uppgifter skulle administrationen fOrenklas om Energimyndigheten sande ut ett kontoutdrag
till kraftverksagama dar de f'ar bekrafta uppgiftema oeh ansoka om anslutning. Vidare kan pa
samma blankett kravas kompletterande uppgifter om de st5d som direktivet kraver uppgifter
om. En sooan rutin skulle avsevart underlatta for de ea 1200 medlemmar i SERO som i dag ar
anslutna till elcertifikatsystemet samtidigt som myndighetens arbete underlattas.
Vi hemstaller oeksa att samtliga produeenter som nu ingar i elcertifikatsystemet f'ar en utfOrlig
skriftlig information om systemet med ursprungsgarantier oeh ansokningsforfarandet.
Nar det galler fragan om erhallet st5d bor blanketten innehMla en krysslista pa vilka stod som
varit mojIiga att Ia med angivande av tidsperioden da de gallt.
Rent allmant ser SERO myeket positivt pa att vi far ett system med registrerade
ursprungsgarantier bi. a. for att stavja handeln med "ogiltiga" etiketter pa att elleveransen
bestar av en viss energiform..
Nar det galler priset pa garantin, vilket enligt fOrslaget skall redovisas vid overfOringen ser vi
inget krav i direktivet att detta maste anges. Vi ser ett problem med reIevans en da
overfOringen av miljovardet ofta inkluderats i ersattningen for elen. Fram till dess nya
leveransavtal mellan pro due enter och elhandelsforetag fomyas oeh ersattningen for
miljovardet speeifieerats, kommer overforingspriset att sattas till noll, vilket ger fel underlag
vid medelvardesberakningar. Vi dare forekommer det att priset for miljovardet satts hogt
samtidigt som motsvarande sankning sker pa betalningen for elen. Sero foreslar darfor att
prisinformationen tas bort eftersom den far litet informationsvarde.
I forslaget tilliagstiftning namns inget om ev. begransning for hur liten en elproducent f'ar
vara for att Ia ratt att registreras fOr ursprungsgarantier. Med tanke pa att det kan komma
tusentals nya sma elprodueenter som vill produeera overskottsel till natet kan det finnas
administrativa skal att infora vissa granser. Det anser SERO vara en battre utformning an att
ta ut en avskraekande hog avgift fran aHa som onskar fa ursprungsgarantier.
Nar det galler avgifter for att driva systemet med ursprungsgarantier hoppas vi att Svenska
Kraftnat och Energimyndigheten ger SERO mojlighet att ge synpunkter pa fOrslaget innan det
beslutas.
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