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B3
Dnr (ifylls av myndigheten)

Bilaga 4

Bilaga till A1 – Beskrivning av produktionsökning
1 Genomförda eller planerade åtgärder i anläggningen
Leder åtgärderna till varaktigt ökad förnybar elproduktion?

Ja

Nej

Sker investeringen i anläggningen? (gäller inte vattenkraft)

Ja

Nej

Kortfattad beskrivning av åtgärder

Kortfattad beskrivning av verifieringsmetod

Andel bränslen som berättigar tilldelning av elcertifikat före första åtgärd (%)

Andel bränslen som berättigar tilldelning av elcertifikat efter sista åtgärd (%)

Normalårsproduktion före första åtgärd (MWh)

Normalårsproduktion efter sista åtgärd (MWh)

Installerad effekt före första åtgärd (kW)

Installerad effekt efter sista åtgärd (kW)

Tidpunkt för första åtgärd (datum)

Drifttagningsdatum efter sista åtgärd (datum)

2 Bifogade dokument
Till ansökan bifogas

Dokumentation av åtgärder ____

Skiss över anläggningen ____

Verifieringsprotokoll ____

Intyg från oberoende och självständig aktör____

Processchema före och efter ____

Övrigt ____

3 Övriga upplysningar
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ANVISNINGAR
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Anvisningar till formulär B3
Bilaga till A1 – Beskrivning av produktionsökning
Allmänt
Detta formulär används för ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat
för produktionsökning enligt 2 kap 8 § lagen om elcertifikat eller ansökan om förhandsbesked för
produktionsökning enligt 2 kap 12 § lagen om elcertifikat. I ett förhandsbesked fastställs inte hur
stor andel av elproduktion som berättigar till tilldelning av elcertifikat.
1 Genomförda eller planerade åtgärder i anläggningen
Beskriv kortfattat genomförda eller planerade
Kortfattad beskrivning av åtgärder
investeringar i anläggningen och hur de leder till
produktionsökning. En mer utförlig beskrivning av
investeringen eller investeringarna ska göras i ett separat
dokument som skickas med ansökan.
Kortfattad beskrivning av
verifieringsmetod

Beskriv kortfattat vilken verifieringsmetod och standard
som har använts eller ska användas för att verifiera
produktionsökningen. En mer utförlig beskrivning ska
göras i ett separat dokument som skickas med ansökan. I
de fall en oberoende och självständig aktör utfört
verifieringen ska aktören anges.

Andel bränslen som berättigar
tilldelning av elcertifikat före första
åtgärd (%)

Om åtgärder har genomförts som förändrat andelen bränsle
som berättigar till tilldelning av elcertifikat ange verifierad
andel bränslen som berättigar till tilldelning av elcertifikat
före åtgärd.

Andel bränslen som berättigar
tilldelning av elcertifikat efter sista
åtgärd (%)

Om åtgärder har genomförts som förändrat andelen bränsle
som berättigar till tilldelning av elcertifikat ange verifierad
andel som berättigar till tilldelning av elcertifikat efter
åtgärd.

Normalårsproduktion före första
åtgärd (MWh)

Om en produktionsökning skett som en följd av att
åtgärder genomförts i anläggningen ska verifierad
normalårsproduktion av el före åtgärd anges. Med
normalårsproduktion avses anläggningens totala
elproduktion oavsett bränsle.
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Normalårsproduktion efter sista åtgärd Om en produktionsökning skett som en följd av att
åtgärder genomförts i anläggningen ska verifierad
(MWh)

normalårsproduktion av el efter åtgärd anges. Med
normalårsproduktion avses anläggningens totala
elproduktion oavsett bränsle.

Installerad effekt före första åtgärd
(kW)

Ange vilken installerad effekt i kilowatt som
produktionsenhetens generator har före första åtgärden.

Installerad effekt efter sista åtgärd
(kW)

Ange vilken installerad effekt i kilowatt som
produktionsenhetens generator har efter sista åtgärden.

Tidpunkt för första åtgärd (datum)

Det datum då den första åtgärden genomfördes eller ska
genomföras.

Drifttagningsdatum efter sista åtgärd
(datum)

Datum då anläggningen togs i drift efter att den sista
åtgärden genomfördes.

2 Bifogade dokument
Här anges vilka dokument som skickas med ansökan.
Dokumentation av åtgärder

Innehavaren ska påvisa en varaktig produktionsökning
genom dokumentation och verifiering före respektive
efter produktionsökning. Åtgärden ska beskrivas i detalj
och tidpunkten för genomförande ska anges. I de fall fler
åtgärder har genomförts ska samtliga dokumenteras.
Av dokumentationen ska framgå vilka investeringar och
åtgärder som genomförts i anläggningen samt hur dessa
påverkar den förnybara elproduk¬tionen.
Dokumentationen ska påvisa en varaktig
produktionsökning för respektive åtgärd. Verifieringen av
den förnybara produktionsökningen ska genomföras efter
det att samtliga åtgärder genomförts.

Intyg från oberoende och självständig
aktör

Verifieringen av produktionsökningen ska utföras av en
från innehavaren oberoende och självständig aktör.

Verifieringsprotokoll

Verifieringen ska antecknas i ett verifieringsportokoll
som ska skickas med ansökan.

Processchema före och efter åtgärder

Övergripande processchema över anläggningen före och
efter det att åtgärden eller åtgärderna genomförts i
anläggningen.

Skiss över anläggningen

Förenklad skiss över anläggningen som beskriver hur
anläggningen är utformad före och efter ombyggnad.

Övrigt

Övriga handlingar som behövs för att styrka de uppgifter
som lämnats i detta formulär.

3 Övriga upplysningar
I detta fält lämnas kompletterande uppgifter och upplysningar samt hänvisningar till bifogade
dokument.

