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Yttrande angående remiss av 
promemorian ”Krav på nätnettomätning i 
förordningen om ursprungsgarantier för 
el”  
Sammanfattning 
 Energimyndigheten tillstyrker förslaget på ändringar i förordningen om 

ursprungsgarantier. 
 Ikraftträdandet bör senareläggas till den 1 oktober 2021, eftersom det inte är 

praktiskt möjligt för varken aktörer eller Energimyndigheten att genomföra de 
åtgärder som krävs av förordningsändringen till den sista juni.  

 Energimyndigheten föreslår också en mindre justering av övergångsreglerna i 
förordningen. 

Energimyndighetens ställningstagande 
För att möjliggöra en harmonisering av Sveriges regelverk till övriga EU, har 
Energimyndigheten hemställt om införande av krav på nätnettomätning i mars 
2020. Energimyndigheten välkomnar därför och tillstyrker promemorians förslag 
i huvudsak. Energimyndighetens ändringsförslag syftar till att ge aktörerna och 
myndigheten rimlig tid att: 

 hantera de registerförändringar som krävs för att uppfylla reglerna i 
förordningen,  

 justera övergångsreglerna så att de motsvarar marknadsaktörernas 
förväntningar. 

Specifika synpunkter 

Datum för ikraftträdande 
Energimyndigheten föreslår att förändringarna i förordningen om 
ursprungsgarantier träder i kraft den 1 oktober 2021. Promemorians förslag om 
ikraftträdande den 1 juli innebär en mycket kort tid, sannolikt mindre än en 
månad, för aktörerna att inkomma med nya uppgifter om mätning för att kunna 
fortsätta tilldelas ursprungsgarantier efter den 1 juli. Energimyndighetens 
erfarenhet av liknande situationer är att en månad är för kort tid för aktörerna att 
kunna tillgodogöra sig, besluta om och agera på information om förändringar. 
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Utöver den tid det tar för aktörerna att anmäla nya mätuppgifter behöver 
Energimyndigheten tid för att handlägga ärendena, svara på frågor och vägleda 
aktörerna. Sammantaget är det inte praktiskt möjligt för Energimyndigheten att 
hantera de upp mot 8 000 förändringsärenden som kan komma in under den korta 
tiden, särskilt med tanke på att handläggningen kommer att ske under 
semesterperioden. 

Konsekvenser av nytt datum för ikraftträdande 
Energimyndighetens ändringsförslag att senarelägga ikraftträdandet innebär att 
Flanderns pågående importförbud inte hävs den 1 juli, utan mer troligt den 1 
oktober. Energimyndigheten bedömer att risken för ytterligare bojkott från andra 
medlemsstater är liten, förutsatt att ett beslut om krav på nätnettomätning fattas 
före den sista juni och träder i kraft under innevarande år. 

Industrier med stor egen förnybar elproduktion och hög elanvändning, framförallt 
pappersbruk, kommer att tilldelas färre ursprungsgarantier efter att förordningen 
har trätt i kraft. Energimyndigheten har hemställt om undantagsregler som kan ge 
dessa industrier större tilldelning av ursprungsgarantier även efter 
implementeringen av förnybartdirektivet (Europaparlamentets och Rådets 
direktiv (EU) 2018/2001). Under perioden från förordningsändringen till dess att 
den nya lagen om ursprungsgarantier träder i kraft kommer ursprungsgarantier 
endast att tilldelas för den elproduktion som matas ut på nätet. Den perioden 
förkortas dock med ett senare ikraftträdande av förordningsändringen.  

Övergångsregler 
Promemorians förslag till övergångsregler lyder: 
2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för ursprungsgarantier 
som har utfärdats före den 1 juli 2021. 

Energimyndigheten föreslår att lydelsen ändras till: 
2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för ursprungsgarantier 
som utfärdats för produktion som ägt rum före den 1 juli 2021. 

Skälet till ändringen är att ursprungsgarantier utfärdas månadsvis i efterhand. 
Första möjliga tilldelning av ursprungsgarantier för juli månad är den 16 augusti. 
Ursprungsgarantier som utfärdas i juli avser normalt sett produktion som ägt rum 
under juni. Producenterna kan förväntas anta att regeländringen avser 
produktionsmånad och förordningen bör därför utformas därefter.  

Om förordningens ikraftträdandedatum flyttas till den 1 oktober, i enlighet med 
Energimyndighetens ändringsförslag, bör de upphävda paragraferna gälla för 
ursprungsgarantier som utfärdats för produktion som ägt rum före den 1 oktober 
2021. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den 
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Caroline 
Asserup, chefsjuristen Rikard Janson, enhetschefen Zinaida Kadic, 
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sektionschefen Martina Berg samt handläggaren Frida Ljungek. Föredragande 
har varit handläggaren Johan Malinen. 

 

Robert Andrén   Johan Malinen 

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens 
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift   
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