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Yttrande över promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det
omarbetade förnybartdirektivet (I2021/01975)
Sammanfattning
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian. Vi bedömer att de
föreslagna författningsändringarna kommer att främja användningen av energi
från förnybara energikällor och därmed medföra positiva effekter för klimatet
och miljön.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian. Vi bedömer att de
föreslagna författningsändringarna kommer att främja användningen av energi
från förnybara energikällor och därmed medföra positiva effekter för klimatet
och miljön.
Naturvårdsverket ser positivt på promemorians förslag om att den som
producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på ett
liknande sätt som idag är möjligt för producenter av el.
Naturvårdsverket ser särskilt en fördel med att ursprungsgarantier ska kunna
upprättas för gas. Ett system för detta skulle underlätta för de verksamheter inom
EU: system för handel med utsläppsrätter som vill tillgodoräkna sig inhandlad
biogas från ett naturgasnät trots att den biogasen inte fysiskt har levererats till
den rapporteringspliktiga anläggningen. Särskilda kriterier behöver vara
uppfyllda för att få dra av biogasutsläppet från det rapporterade utsläppet. Bland
annat ska den levererade gasen hämtas från samma nät där den köpta biogasen
har injicerats och den rapporteringspliktiga verksamheten måste kunna visa upp
dokumentation på att inte samma mängd biogas har tillgodoräknats fler gånger.
Systemet för utfärdande av ursprungsgarantier inklusive annulleringskravet kan,
om nödvändiga uppgifter framgår för en ursprungsgaranti för gas, fungera som
underlag vid rapportering och verifiering av utsläppet och därmed uppfylla
kraven för avdrag i rapporterade utsläpp.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter
föredragning av tillförordnade avdelningschefen Gunilla Sallhed.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla
Sallhed samt handläggarna Amanda Hagerman, Gabriella Modin och Erik
Stigell
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket
Björn Risinger
Gunilla Sallhed
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