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Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (EIFS 2011:4) om ursprungsmärkning av el

EIFS 2012:1
Utkom från trycket
den 6 juli 2012

Beslutade den 21 juni 2012
Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 15 § elförordningen
(1994:1250) i fråga om Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:4) om ursprungsmärkning av el
dels att nuvarande 4 kap. 4 och 5 §§ ska betecknas 4 kap. 3 respektive 4 §
dels att 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap. Definitioner
1 § Utöver de definitioner som följer av ellagen avses i dessa föreskrifter med
Attribut: egenskaper om ursprung som tillskrivs en enhet el.
Elanvändare: fysisk eller juridisk person som tar ut el i en uttagspunkt.
Elens ursprung: de attribut elleverantörens el består av.
Energimix: företagets totalt sålda el under föregående kalenderår uppdelat på
olika ursprung.
Residualmix: såld el vars ursprung inte är garanterad samt el vars ursprungsgarantier har självannullerats.
Självannullering: ursprungsgaranti som inte har använts för sitt syfte inom
tolv månader från och med produktionen och som annulleras automatiskt
enligt 6 § lagen om ursprungsgarantier för el.
Ursprungsmärkning: angivande av elens ursprung.
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3 kap. Information till elanvändare
Elens ursprung
2 §1 Information avseende elens ursprung ska redovisas i form av ett cirkeldiagram med följande uppgifter;
fossila energikällor,
förnybara energikällor,
kärnkraft.
Allmänt råd
Informationen kan fördelas ytterligare. Lämplig fördelning är;
fossila energikällor
–
olja
–
naturgas
–
kol
–
torv
–
övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)
förnybara energikällor
–
vatten
–
vind och sol
–
avfall
–
biobränsle
–
övrigt
Det föreligger inga hinder mot att göra ytterligare uppdelningar så länge uppdelningen håller sig inom respektive del av cirkeldiagrammen.
3 § Information om den sålda elens inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall redovisas enligt följande;
koldioxid: gram per kilowattimme el och
kärnbränsleavfall: gram per kilowattimme el med tre decimaler.
Information enligt första stycket avser produktionstillfället.
Det ankommer på elleverantören att göra beräkningen på den egna sålda
elen enligt ovan.
___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.
På Energimarknadsinspektionens vägnar
Yvonne Fredriksson
Therese Lager
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs

