
 

   
   

  

   

  
 

   
   

 
 

 

 

    

   
 

  
  

  

  
  

  

    
    

  
  

      
  

 
   

   

  
  

    
 

 
 

  
  

 

 

BILAGA 1 1 (1) 

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. 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 28

		Underkänt: 1
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