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Instruktion hur du återkallar elcertifikat 
och/eller ursprungsgarantier för en 
anläggning  
samt hur du begär avslut av elcertifikatkonto 
med kvarvarande elcertifikat 
(7 steg) 

1. Logga in med ett av följande två alternativ: 

Alternativ 1: För privatpersoner som har 
en solanläggning som är godkänd för 
elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 

Klicka på länken 
https://minasidor.energimyndigheten.se/e
ugen.htm 

Du kommer till följande sida där du väljer 
metod för att logga in: 

 

Alternativ 2: Gå till Mina sidor 
https://minasidor.energimyndigheten.se/  

Logga in med bank-ID och ansök om 
behörighet till e-tjänsten för elcertifikat 
och ursprungsgarantier.  
Här kan du läsa hur du gör för att ansöka 
om behörighet  

Logga sedan in igen och klicka på 
”Elcertifikat och ursprungsgarantier” 
under Mina övriga e-tjänster. 

 

 

 
  

https://minasidor.energimyndigheten.se/eugen.htm
https://minasidor.energimyndigheten.se/eugen.htm
https://minasidor.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/sa-ansoker-du/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/sa-ansoker-du/


 

  
2021-01-25 2 (3)  
 

 
 

2. Välj ”Återkalla anläggningar/Makulera elcertifikat”: 

 

3. Välj vad du vill återkalla (elcertifikat och/eller UG) och för vilka 
anläggningar du vill återkalla genom att klicka i eller ur rutorna. 
Observera att för att avsluta ditt certifikatkonto måste du återkalla samtliga 
anläggningar som är godkända för elcertifikat. Du kan även välja att 
återkalla ursprungsgarantier. 

 

4. Fyll i kontaktuppgifter, namn och e-post är obligatoriskt. 
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5. Välj om du vill begära makulering av elcertifikat, genom att klicka i 
eller ur rutan.  

6. När du har gjort dina val så klickar du på Förhandsgranska. 

 

7. Granska dina val.  
Om allt stämmer så klicka på ”Jag vill signera och skicka in”. Signera 
med bank-ID.  

 

När din ansökan har skickats in så får du följande bekräftelse: 

 

Beslut tas automatiskt och skickas ut till din digitala myndighetsbrevlåda (ex 
Kivra) alternativt till din e-postadress. Du kan även hitta besluten genom att 
logga in på Mina sidor (kräver att man har behörighet till e-tjänsten för 
elcertifikat och ursprungsgarantier). 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]
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