BILAGA PE UG
Dnr (ifylls av myndigheten)
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Bilaga 2

Produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt
Nedan ska samtliga produktionsenheter redovisas. Om anläggningen består av fler produktionsenheter än två bakom
mätpunkten måste flera formulär PE UG skickas med ansökan.

Produktionsenhet
Biobränsle/torv/fossilt: Ange typ

Industriellt mottryck
Kraftvärme
Kondens
Gasmotor
Övrig: ……………………………….

Enhetens namn

Vind: Ange typ

Landbaserad
Havsbaserad

Övrig energikälla

Vatten
Geotermi
Sol
Våg
Övrig havsenergi
Kärnkraft
Övrig: ……………………………….

Drifttagningsdatum

Installerad effekt (kW)

Vind: Ange typ

Övrig energikälla

Övriga upplysningar

Produktionsenhet
Biobränsle/torv/fossilt: Ange typ

Industriellt mottryck
Kraftvärme
Kondens
Gasmotor
Övrig: ……………………………….

Enhetens namn

Landbaserad
Havsbaserad

Drifttagningsdatum

Vatten
Geotermi
Sol
Våg
Övrig havsenergi
Kärnkraft
Övrig: ……………………………….
Installerad effekt (kW)

Övriga upplysningar
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Anvisningar till bilaga PE UG
Produktionsenhet/-er bakom anläggningens mätpunkt
Allmänt
Bilagan används i samband med ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier. Samtliga
produktionsenheter som levererar el till anläggningens mätpunkt ska registreras i denna bilaga.

Produktionsenhet
Typ

För biomassa/torv/fossilt och vind ska typ anges enligt de alternativ
som finns på formuläret.

Övrig energikälla

Den energikälla som används vid produktion av el. Om energikällan
inte är uppräknad bland de förtryckta alternativen, ska rutan ”Övrig”
kryssas i och energikällan anges på raden.

Enhetens namn

Enhetens namn används för identifiering av enheten i Statens
energimyndighets register. Om anläggningen består av endast en
produktionsenhet bör namn på anläggning och produktionsenhet vara
identiska. Om anläggningen består av flera produktionsenheter ska
namnen på produktionsenheterna väljas så att respektive
produktionsenhet kan identifieras.

Drifttagningsdatum

Det datum då produktionsenheten för första gången togs i drift för
kontinuerlig produktion efter slutförd provning.

Installerad effekt (kW)

Effekten på produktionsenhetens generator. Om produktionsenheten
inte har en generator ska den installerade eleffekten anges.

Övriga upplysningar

Upplysningar som kan ha betydelse för denna ansökan.
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