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Energimyndigheten 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 
 

Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i 
lagen (2010:601), förordningen (2010:853) om 
ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets 
föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2010:3). 

 

 

Ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU- 
medlemsstat 
Det är obligatoriskt för såväl innehavare av elproduktionsanläggning som övriga aktörer på ursprungsgarantimarknaden att 
ansöka om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat i de fall företaget vill inneha 
denna typ av ursprungsgarantier på sitt certifikatkonto i certifikatregistret Cesar.  

1 Kontohavare 
  

 Innehavare av elproduktionsanläggning   Elhandlare eller övrig aktör på ursprungsgarantimarknaden 
Företag/namn Organisations-/personnummer 
  
c/o 
 
Adress 
 
Postnummer Ort Land 
   
Telefonnummer E-postadress 
  

1a Kontaktperson för denna ansökan 
Namn 
 
Telefonnummer E-postadress 
  

2 Villkor för särskilt konto 
 Jag godkänner villkoren i bilaga 1 

3 Underskrift  
Ort, datum 

 
Underskrift av kontohavare (firmatecknare eller behörig företrädare med fullmakt) 

 
Namnförtydligande 
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Anvisningar till formulär ansökan om särskilt konto för 
ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU- 
medlemsstat 

Allmänt 
Detta formulär används för företag och privatpersoner som vill ansöka om särskilt konto för 
ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat, så kallade EECS-ursprungs-
garantier. För att en kontohavare ska kunna inneha EECS-ursprungsgarantier på sitt certifikatkonto, 
krävs att kontohavaren ansökt om ett särskilt konto och ett sådant konto öppnats. Innehav av kontot 
är förenat med villkor som framgår av bilaga 1. Villkoren syftar till att den svenska hanteringen av 
ursprungsgarantier ska uppfylla den europeiska EECS-standarden. Det innebär att ansökan om ett 
särskilt konto för EECS-ursprungsgarantier är obligatorisk för innehavare som ansöker om att sin 
anläggning ska kunna godkännas för EECS-ursprungsgarantier. Ansökan är även obligatorisk för 
elhandlare och övriga kontohavare som vill inneha EECS-ursprungsgarantier på sitt certifikatkonto. 

Obligatoriska uppgifter i ansökan är följande: uppgift om kontohavare, accepterande av villkor och 
underskrift. Ansökan ska undertecknas av firmatecknare eller behörig företrädare och skickas till 
Energimyndigheten. Om ansökan avser en juridisk person som inte omfattas av näringslivsregistret, 
bifoga registreringsbevis, protokoll eller motsvarande dokument där det framgår vem som är 
behörig företrädare.  

En förutsättning för att öppna ett särskilt konto för EECS-ursprungsgarantier är att kontohavaren 
har ett öppnat konto i Energimyndighetens certifikatregister Cesar. Kontohavare som inte redan 
har ett öppnat certifikatkonto i Cesar måste i samband med denna ansökan även ansöka om sådant 
konto. Den person som i ansökan om certifikatkonto givits behörighet till certifikatkontot samt de 
personer som företaget själv registrerat i Cesar som användare, kommer på samma sätt att få 
elektronisk åtkomst (direktåtkomst) till det särskilda kontot för EECS-ursprungsgarantier och får 
behörighet att för kontohavaren göra elektroniska registreringar på kontot i Cesar. Direktåtkomst 
förutsätter att den kontoansvarige har nödvändig elektronisk identitet och annan utrustning och 
följer de villkor för direktåtkomst som Energimyndigheten ställt upp. 

Avgifter för kontoföring har fastställts i förordning om ursprungsgarantier. Avgiften för särskilt 
konto är olika beroende på om kontohavaren är innehavare till en produktionsanläggning eller inte.  

1 Kontohavare 
Här ska du ange om den juridiska eller fysiska person som ansökan avser är innehavare till en 
anläggning som är eller avses bli godkänd inom ursprungsgarantisystemet. I annat fall om den 
juridiska eller fysiska personen enbart handlar med ursprungsgarantier ska du ange att ansökan om 
särskilt konto avser en elhandlare eller övrig aktör på ursprungsgarantimarknaden.  

En kontohavare kan vara en juridisk eller fysisk person. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person 
och kan inte erhålla ett särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till annan EU-
medlemsstat. 

1a Kontaktperson ansökan 
Kontaktperson för denna ansökan.  

2 Villkor för särskilt konto 
Framgår av bilaga 1. 
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3 Underskrift av kontohavare 
Här ska underskrift finnas av den eller de som har rätt att företräda kontohavaren, det vill säga en 
eller flera firmatecknare eller ett ombud. Om ansökan undertecknas av ett ombud ska en fullmakt 
bifogas ansökan. 

Information om Statens energimyndighets behandling av personuppgifter 
enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
I formuläret efterfrågas bland annat så kallade personuppgifter som rör privatpersoner. Person-
uppgifter utgörs, enligt 3 § personuppgiftslagen, av ”all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. De personuppgifter du lämnar till Statens energi-
myndighet i ärende enligt lagen om elcertifikat och eller lagen om ursprungsgarantier kommer att 
behandlas av myndigheten vid handläggning enligt nämnda lag. Handläggningen avser behandling 
av uppgifter i samband med godkännande av anläggning, registrering av kvotpliktig, deklaration 
av kvotplikt samt registrering av certifikatkontouppgifter. 

Genom att skicka in uppgifter i samband med ansökan, anmälan eller annat ärende enligt lagen om 
Elcertifikat eller lagen om ursprungsgarantier samtycker du till Statens energimyndighets behandling 
av personuppgifter enligt nämnd laga. 

Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter. 
Genom att skicka in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till 
Statens energimyndighet kan du kostnadsfritt en gång per år få veta vilka personuppgifter som 
myndigheten har registrerat om dig och hur de används. Adressen är: 

Statens energimyndighet 
Box 310 
631 04 Eskilstuna 

Till Statens energimyndighet kan du även vända dig om någon personuppgift är felaktig eller om 
du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom begäran om information 
ska vara undertecknad måste du skicka in den i pappersform. 
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Villkor 

för särskilt konto för ursprungsgarantier som ska kunna överföras till annan EU-medlemsstat 

Ursprungsgarantier som ska kunna överföras till annan EU-medlemsstat är anpassade till standarden 
för European Energy Certificate System (EECS). Handel med dessa ursprungsgarantier (EECS-
ursprungsgarantier) ska därför ske i enlighet med det regelverk som överenskommits inom 
Association of Issuing Bodies (AIB). Beslutet om tilldelande av konto för handel med EECS-
ursprungsgarantier är därför förenat med följande villkor. 

• Användandet av kontot och de produktionsanläggningar för vilkas elproduktion EECS-
ursprungsgarantier utfärdas till kontot ska uppfylla de krav som följer av den senast antagna 
versionen av domänprotokollet för Sveriges anslutning till AIB. 

• Om ursprungsgarantier utfärdats felaktigt eller med felaktig information ska kontohavaren 
snarast underrätta Energimyndigheten om felet. Kontohavaren ska samarbeta med 
Energimyndigheten och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig 
vinst uppstår till följd av felet. 

• AIB och organisationer som är medlemmar i AIB har ett begränsat skadeståndsansvar gentemot 
kontohavare. Energimyndighetens skadeståndsskyldighet gentemot kontohavare följer av lag 
och är inte begränsad på motsvarande sätt. Kontohavare i det svenska kontoföringssystemet 
Cesar ska i första hand rikta eventuella anspråk på skadestånd för skador som uppkommit i 
samband med handel med ursprungsgarantier eller annan åtgärd i Cesar till Energimyndigheten. 

Utfärdande av ursprungsgarantier som kan överföras till annan EU-medlemsstat förutsätter 
överensstämmelse med standarden för EECS. Om Energimyndigheten är oförmögen att uppfylla 
standarden under viss tid på grund av att villkor eller krav på viss åtgärd från AIB inte överens-
stämmer med lag eller annan författning i Sverige, så kan ursprungsgarantier som utfärdats under 
denna tid inte överföras till annan EU-medlemsstat. Energimyndigheten kommer snarast att under-
rätta kontohavare om en sådan bristande överensstämmelse med standarden EECS förväntas 
uppstå. 

Energimyndigheten ansvarar för att gällande domänprotokoll för Sveriges anslutning till AIB finns 
tillgängligt på myndighetens hemsida och för att informera om kommande ändringar i domän-
protokollet som berör kontohavare. 
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