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Remissvar på promemorian Ursprungsgarantier – genomförande 

av det om-arbetade förnybartdirektivet 

Sammanfattning 

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över promemorian Ursprungsgarantier – 

genomförande av det om-arbetade förnybartdirektivet. Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna 

följande synpunkter. 

• Det är bra att ursprungsgarantier ska kunna utfärdas även för dem som producerar gas, kyla och 

värme. 

• Som tidigare anser Skogsindustrierna att kravet på mätning i anslutningspunkt till ett 

koncessionspliktigt nät är principiellt fel. Standarden CEN – EN 16325 är under revidering och i 

det arbetas med ett förslag där ursprungsgarantier med bruttomätning ska märkas, vilket 

kommer att göra nettomätning möjlig igen. 

Skogsindustriernas yttrande 

Kravet på mätning i anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät är principiellt 

fel 

I Svenska pappersbruk produceras idag ca 6 TWh förnybar el. Den förnybara elproduktionen baseras på 

biobränslen och är en integrerad del av industriprocessen. Massa- och pappersbruk har samtidigt en stor 

egenkonsumtion av el. Det är dock produktionen av el som ska premieras av ursprungsgarantier. Att det 

finns närliggande konsumtion är inte relevant. Skogsindustrierna anser att kravet på mätning i 

anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät är principiellt fel. Vi inser dock att situationen kräver att 

detta införs för att inte riskera att alla Svenska ursprungsgarantier ska bojkottas i Europa. 

För pappers och massaindustrin innebär förslaget i denna promemoria en utebliven intäkt för de papper- 

och massabruk som väljer att sälja sina ursprungsgarantier. Samma sak gäller de som idag annullerar 

ursprungsgarantier motsvarande sin egenkonsumtion som nu tvingas köpa externa ursprungsgarantier 

om de vill ha ursprungsgarantier för hela sin elanvändning. 

En ny standard är att förvänta inom kort. 

Standarden CEN – EN 16325 är under revidering och i det arbetas med ett förslag där ursprungsgarantier 

med bruttomätning ska märkas i en särskild ordning. På så sätt kan de länder som inte vill acceptera 

bruttomätning undvika dessa samtidigt som de kan godkänna övriga ursprungsgarantier från Sverige. När 

denna standard är på plats är det således inte längre motiverat att kräva att mätningen för 

ursprungsgarantier sker mot ett koncessionspliktigt nät. 
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Skogsindustrierna föreslår därför att Energimyndigheten som en övergångslösning ges möjlighet att 

banka de utsläppsgarantier som producenter med egenproduktion går miste om. Dessa kan sedan delas ut 

retroaktivt efter det att den nya standarden är på plats. 
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