1 (2)

D2
Dnr (ifylls av myndigheten)

Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480)
om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om
elcertifikat (STEMFS 2011:4).
Senast den 1 mars ska deklarationen ha inkommit till Statens energimyndighet för
att undgå förseningsavgift.

Bilaga 8

Deklarera
enkelt och säkert via e-tjänsten
Energimyndigheten
för elcertifikat
Box 310och ursprungsgarantier på
www.energimyndigheten.se

631 04 ESKILSTUNA

Deklaration – Kvotpliktig elanvändare som använder el som användaren själv
producerar, importerar eller köper på den nordiska elbörsen
Uppgifterna avser kalenderåret 2020
1 Företags-/personuppgifter för den kvotpliktige
Namn/firma

Organisations/personnummer

1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten skaHär
kontakta
vid frågor
deklaration)
ska du
angeom
all denna
el som
du själv
Namn

producerat, importerat eller köpt på den
Nordiska elbörsenE-postadress
och använt för eget bruk
under 2020. El som köpts in från
elleverantör ska inte anges här.

Telefonnummer

2 Använd el

MWh

2a Använd egenproducerad el

Här kan du göra avdrag förMWh
el som
använts i din egen produktion av
MWh
el.

2b Importerad el
2c El köpt på den nordiska elbörsen

MWh

Summa använd el förs in under Avsnitt 4, ruta A =

3 Avdrag för el som använts inom den juridiska personen i produktion av el (hjälpkraft)
3a Använd egenproducerad el som producerats i anläggningen med en installerad effekt om högst 50
kW
3b Använd egenproducerad el om mängden använd el uppgår till högst 60 MWh för beräkningsåret
3c Avdrag för el som använts inom den juridiska personen i produktion av el (hjälpkraft)
Kraftslag
Schablon %
MWh
Här kan du göraBruttoproduktion,
avdrag för faktisk
Vattenkraft
1
hjälpkraft om produktionsanläggningen
Kraftslag
Schablon %
MWh
har mätning av Bruttoproduktion,
den el som använts
vid
Vindkraft
0,5
företagets produktion av el. Om mätning
Kraftslag
Schablon %
Bruttoproduktion, MWh
saknas kan företaget
endast göra
Mottryckskraft
1,5
avdrag enligt schablon.
Kraftslag

Schablon %

Kondenskraft

5

Bruttoproduktion, MWh

MWh

MWh

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Faktisk hjälpkraft (ska styrkas med mätning och i vissa fall beräkning)

MWh

Summa avdrag för el som använts inom den juridiska personen i produktion av el förs in under
Avsnitt 4, ruta B =
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Dnr (ifylls av myndigheten)

4 Beräkning av kvotplikt
A

+

B

-

Summa
kvotpliktig el

=

2 (2)

Kvot (för aktuellt
kalenderår)

X 0,265

Elcertifikat

=
Elcertifikat

Kvotplikt =
5 Övriga upplysningar
Den beräknade kvotplikten är de antal
elcertifikat som ditt företag som kvotpliktig
måste ha på sitt elcertifikatkonto hos
Energimyndigheten senast den 6 april
2021. OBS! Elcertifikaten måste köpas
in av företaget!
Om inte ett tillräckligt antal elcertifikat
finns på kontot den 6 april är företaget
skyldig att betala kvotpliktsavgift.

6 Underskrift
Ort, datum

Underskrift av kvotpliktig (eller underskrift av behörig företrädare)

Namnförtydligande

OBS! Glöm inte att skriva på!
Deklarationen är inte giltig utan
underskrift eller elektronisk
signatur av behörig företrädare
såsom firmatecknare eller ombud.

ANVISNINGAR

1 (2)

Anvisningar till formulär D2
Allmänt
Det här formuläret använder företag eller privatpersoner som är registrerad som elanvändare som
använder el som du själv producerar, importerar eller köper på den nordiska elbörsen. Deklarationen avser ett kalenderår (beräkningsår), om inget annat anges. Om den som deklarationen avser
använt el som denne själv producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen under endast
en del av året ska uppgifterna avse endast den del av året som elanvändaren varit kvotpliktig.
1 Företags-/personuppgifter för den kvotpliktige
Vad som här anges om företagsuppgifter avser även andra typer av juridiska personer, såsom
ekonomiska föreningar etc.
Namn/firma

Namn eller firma på den som deklarationen avser.

Organisations-/
personnummer
1a Kontaktperson

Organisations- eller personnummer för den som deklarationen avser.

2 Använd el

Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson. Kontaktpersonen är
den person som Statens energimyndighet ska kontakta vid frågor om
denna deklaration. Sker deklaration via ombud ska du ange ombudet
som kontaktperson. Uppgifter om fler kontaktpersoner kan du lämna
under punkten 5 Övriga upplysningar.

2a Använd
egenproducerad el

Här ska du ange mängden el i MWh som företaget själv producerat
för egen användning.

2b Importerad el

Här ska du ange mängden el i MWh som företaget själv importerat
för egen användning.

2c El köpt på den nordiska
elbörsen

Här ska du ange mängden el i MWh som företaget köpt direkt på den
nordiska elbörsen för egen användning.
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3 Avdrag för el som inte beaktas vid beräkning av kvotplikt
Här ska du ange mängden el i MWh som företaget själv producerat för egen användning men som
är undantagen från kvotplikt.
3a och 3b Använd
egenproducerad el

El som en elanvändare själv har producerat och använt, i en
anläggning som har en installerad effekt om högst 50 kW eller el
som en elanvändare producerat och använt, om den använda
mängden el inte uppgår till mer än 60 MWh per beräkningsår ska
avdrag göras vid beräkning av kvotplikt.

3c Avdrag för el som
använts inom den juridiska
personen i produktion av el
(hjälpkraft)

Avdrag för el som används vid produktion av el (hjälpkraft) beviljas
endast om användningen ingår i angiven el under punkten 2 Använd
el. Schablonavdrag för hjälpkraft får göras på företagets bruttoelproduktion. Avdraget för respektive kraftslag är 1 procent för
vattenkraft, 0,5 procent för vindkraft, 1,5 procent för mottryckskraft
och 5 procent för kondenskraft. Med mottryckskraft avses även
kraftvärme. Om anläggningen har mätning av den el som använts i
produktionen av el kan schablonavdraget frångås. För utrustning
som används vid produktionen av el och som använder endast en
mindre mängd el i förhållande till den totala hjälpkraften kan
mängden använd el beräknas. Om företaget gör avdrag för faktisk
hjälpkraft i kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning får
avdragets storlek bestämmas med ledning av använd mängd el i
förhållande till mängden producerad el respektive värme.

4 Beräkning av kvotplikt
Den som är kvotpliktig ska den 1 april varje år inneha och annullera elcertifikat i förhållande till
den kvotpliktiga elanvändningen och kvoten för det aktuella beräkningsåret. Kvoten för respektive
år framgår av 4 kap. 4 § lagen om elcertifikat.
Här ska du ange Summa använd el (A) med avdrag för Summa avdrag för el som använts inom den
juridiska personen i produktion av el (B). Denna summa multipliceras med kvoten för det aktuella
beräkningsåret för att fastställa företagets kvotplikt (antalet elcertifikat företaget är skyldig att
inneha och annullera den 1 april). Om kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett heltal, ska
antalet avrundas till närmaste heltal. Statens energimyndighet beslutar om hur många elcertifikat
som ska annulleras till uppfyllande av kvotplikten.
5 Övriga upplysningar
Här ska du lämna övriga upplysningar som kan ha betydelse för denna deklaration.
6 Underskrift

Underskrift av kvotpliktig
(eller underskrift av behörig
företrädare)

Här ska deklarationen undertecknas av den eller de som har rätt att
företräda den som deklarationen avser. Det ska vara en firmatecknare eller ett ombud. Om deklarationen undertecknas av ett ombud
ska fullmakt i original skickas med.

