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UG - BEGRÄNSAT
UPPGIFTSLÄMNANDE
Dnr (ifylls av myndigheten)

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

Energimyndigheten
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier för el
(begränsat uppgiftslämnande)
1 Sökande
Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Innehav

%
1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan)
Namn

Telefonnummer

Mobilnummer

2 Grunduppgifter

E-postadress

Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Postnummer

Ort

3 Investeringsstöd

Har anläggningen erhållit någon form av investeringsstöd från ett nationellt stödsystem? Om du väntar på beslut om eller utbetalning av investeringsstöd ska du
svara NEJ.
Belopp

Tidpunkt/er

Ja

Nej

Vet ej

4 Bifogade formulär/dokument
Till ansökan bifogas

FULLMAKT

ÖVRIGT: …………................................................................................................................................

5 Övriga upplysningar

6 Underskrift av samtliga innehavare
Ort, datum

Underskrift av innehavare (eller underskrift av behörig företrädare för innehavare)

Namnförtydligande
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ANVISNINGAR

1 (2)

Anvisningar till formulär UG – begränsat uppgiftslämnande
Ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier för
anläggning som redan är godkänd för tilldelning av
elcertifikat och/eller ursprungsgarantier
Information om Statens energimyndighets behandling av
personuppgifter
Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som
görs i myndighetens verksamhet.
Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande
fysisk person.
För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig
grund och ett ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden för aktuell behandling är
myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter du lämnar är att kunna
handlägga ärenden enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan
även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att
behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Statens
energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du anser att Statens energimyndighets
behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta
Energimyndighetens dataskyddsombud.

Kontakt
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
e-post: registrator@energimyndigheten.se

Allmänt
Detta formulär används för att ansöka om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier av innehavare
till anläggningar som är eller har varit godkända för tilldelning av elcertifikat. Detta formulär kan
även användas av innehavare till anläggningar som erhåller eller har erhållit ursprungsgarantier
tidigare.
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Dnr (ifylls av myndigheten)

1 Sökande
Vad som här anges om företagsuppgifter avser även andra typer av juridiska personer, såsom
ekonomiska föreningar etc.
Namn/företag

Den som ansöker om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier ska
ange namn eller företag. Innehavaren är den som innehar
anläggningen genom äganderätt eller nyttjanderätt.

Person/organisationsnummer

Sökandens personnummer eller organisationsnummer.

1a Kontaktperson
Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson. Kontaktpersonen är den person som Statens
energimyndighet kontaktar vid frågor om denna ansökan. Sker ansökan via ombud ska ombudet
vara kontaktperson.
2 Uppgifter om mätning (hämtas in från nätägare/rapporterande företag)
Anläggningens namn
Namnet används för identifiering av anläggningen i Statens
energimyndighets register.
Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning för den fastighet där anläggningen finns.

Postnummer och ort

Postnummer och ort för den plats där anläggningen finns.

3 Investeringsstöd
Om anläggningen fått investeringsstöd, ska tidpunkt eller tidpunkter för när stödet utbetalades och
stödets storlek (summa i kronor) anges. Om det inte är känt om anläggningen fått investeringsstöd
markeras detta i kryssrutan ”Vet ej”. Ursprungsgarantin kommer att innehålla uppgifter om
anläggningens stöd. Om det inte är känt om anläggningen fått stöd kommer uppgift om detta
finnas på ursprungsgarantin. Om den producerade energienheten erhållit produktionsstöd
(elcertifikat) kommer det att presenteras på ursprungsgarantin.
4 Bifogade formulär/dokument
Markera bifogade bilagor.
5 Övriga upplysningar
Upplysningar som kan ha betydelse för denna ansökan.
6 Underskrift av samtliga innehavare
Underskrift av innehavare Här ska underskrift finnas av den eller de som har rätt att företräda
(eller underskrift av
anläggningens innehavare. Det ska vara en firmatecknare eller ett
behörig företrädare)
ombud. Om ansökan undertecknas av ett ombud ska fullmakt i
original skickas med.
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