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8 Forskriftens fulde tekst

Bekendtgerelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet 1)

I medfor af § 55, stk. 2, 63 a, stk. 1, 2 og 5, § 68, stk. 2, § 84, stk. 2, § 88, § 90 og § 92 i lov om
elforsyning,jf.lovbekendtgorelse m. 151 af 10. marts 2003,fastsrettes:

Kapitel 1.Anvende,lsesomrade

§ 1. Med oprindelsesgaranti for VE-elektricitet forstas i~enne bekendtgorelse en garanti for, at en
nrermere angivet mrengde elektricitet er fremstillet ved
1) vindkraft, vandkraft, b0lge- og tidevandsenergi, solenergi, geotermisk energi, biogas eller

biomasse eller
2) atbrrending af den bionedbrydelige del af afraId, som tilfores et elproducerende

8 affaIdsforbrrendingsanlreg, jf. stk. 2.
8fk. 2. 80 % af elektricitet produceret pa et affaIdsforbrrendingsanlreg anses i define bekendtg0relse

for VE-elektricitet, medmindre elproducenten dokumenterer overfor den systemansvarlige
virksomhed, at en st0rre andel afdet tilforte affaId er bionedbrydeligt som nrevnt i stk. 1, m. 2.

8fk. 3. Ved elektricitet produceret pa anlreg i ovrigt, der bade anvender vedvarende energikilder og
andre energikilder, omfatter oprindelsesgarantien den andel af elektriciteten, som kan anses for VE-
elektricitet, jf. stk. 1, if0lge oplysninger, som den systemansvarlige virksomhed bar indberettet til
Energistyrelsens stamdataregister for elproduktionsanlreg, jf. bekendtgorelse om kontrol og tilsyn
med udbetalinger til visse elproduktioner og elproduktionsanlreg m. v .

8fk. 4. En oprindelsesgaranti er ikke dokumentation for, at indehaverel;l bar ret tit at modtage
ydelser efter elforsyningsloven eller regler fastsat i medfor af elforsyningslov~n for den elektricitet,
som omfattes af garantien.

Kapitel 2

Udsfedelse af oprindelsesgaranfi

§ 2. Efter anmodning fra en elproducent udsteder den systemansvarlige virksomhed
oprindelsesgaranti for VE-elektricitet fremstillet pa et elproduktionsanlreg, som leverer elektricitet tit
det sammenhrengende elforsyningssystem, i overensstemmelse med nedensmende bestemmelser.
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Stk. 2. Oprindelsesgarantien skal mdeholde oplysning om identiteten af elproduktionsanlregget,

kategorien afVE-elektricitet og. sterrelse~ afVE.-e~produktionen i den i stk. 3 nrevnte periode. For I
vandkraftvrerker skal elproduktlonskapaclteten tilhge oplyses.

Stk. 3. Oprindelsesgarantien udstedes for hele, afsluttede kalendermaneder. Garantien kan efter
elproducentens valg udstedes for den sidst afsluttede maned eller for de sidst afsluttede 3,6 eller 12
maneder.

Stk. 4. Hvis elproducenten anmoder herom, udsteder den systemansvarlige virksomhed lebende
oprindelsesgarantier for samme peri ode som nrevnt i stk. 3.

Stk. 5. Oplysnmger som nrevnt i stk. 2 skal vrere i overensstemmelse med de oplysninger, som den
systemansvarlige virksomhed bar mdberettet til Energistyrelsens stamdataregister for
elproduktionsanlreg, jf. bekendtgorelse om kontrol og tilsyn Iried udbetalinger til visse
elprod~oner og elproduktionsanlreg m. v.

§ 3. Elproducenten skal mdgive anmodning om udstedelse af oprmdelsesgaranti senest 30 dage
efter afslutningen af den seneste maned, for hvilken garantien onskes udstedt.

Stk. 2. Elproducenten kan skriftligt give tredjemand fuldmagt til at anmode om udstedelse af
oprindelsesgarantier og modtage disse.

..§ 4. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder et skriftligt bevis for udstedelse af en
-oprindelsesgaranti som nrevnt i § 2, stk. 1 og 4. Beviset udarbejdes i trykt eller elektronisk form og

sendes snarest muligt til elproducenten eller den, som elproducenten bar bemyndiget hertil, jf. § 3,
stk. 2. Beviser i trykt form udskrives pa papir med fortrykt vandmrerke eller hologram.

Stk. 2. Et bevis som nrevnt i stk. 1 skal mdeholde
1) de i § 2, stk. 2, nrevnte oplysninger,
2) angivelse af udsteder og udstedelsesdato,
3) oplysning om, hvorvidt der til den pagreldende elektricitet er udbetalt pristillreg eller andre

ydelser efter elforsyningsloven eller regler fastsat i medfer af denne lov og
4) oplysning om, hvad en oprindelsesgaranti mdebrerer,jf. § 1, med henvisning til Europa-

Parlamentets og Rcidets direktiv 2001/77 /EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet
produceret fra vedvarende energikilder mden for det indre marked for elektricitet.

Stk. 3. De systemansvarlige virksomheder i frellesskab udarbejder en standardformular for beviset
1, ,

og be stemmer det i stk. 1 nrevnte vandmrerke eller hologram.
Stk. 4. Standardformularen for beviset godkendes af Energistyrelsen. Hvis hensynet til formularens

anvendelighed og aktualitettaler hen or, kan Energistyrelsen beslutte, at en formular skal rendres.

..§ 5. Energistyrelsen kan ifelge § 63 a, stk. 3, i lov om elforsyning palregge udstederen at berigtige
-oplysninger i en oprindelsesgaranti.

Kapitel 3

Kontrol og tilsyn med oprindelsesgarantier

§ 6. Den systemansvarlige virksomhed registrerer udstedte oprindelsesgarantier. Ved registreringen
skal det godtgores, at en oprindelsesgaranti er i overensstemmelse med oplysninger, som den
systemansvarlige virksomhed bar indberettet til Energistyrelsens stamdataregister for
elproduktionsanlreg.

Stk. 2. Bestemmelseme i bekendtgerelse om kontrol og tilsyn med udbetalmger til visse
elproduktioner og elproduktionsanlreg m. v. om udarbejdelse af et kvalitetsstyringssystem for
stamdataregistret fmder tilsvarende anvendelse for registreringer som nrevnt i stk. 1.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder efter Energistyrelsens nrermere bestemmelse
en arligredegerelse for sin udstedelse af oprindelsesgarantier.

§ 7. En elproducent, som anmoder om eller bar modtaget en oprindelsesgaranti, skal efter
anmodning meddele den systemansvarlige virksomhed aile oplysninger, som denne virksomhed
fmder nodvendige vedrerende oprindelsesgarantien.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed kan bestemme, hvorledes elproducenten skal
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dokumentere, at andelen af bionedbrydeligt affald sam nrevnt i § 1, stk. 2, er over 80 %.

§ 8. Den systemansvarlige virksomheds nodvendige omkostninger ved udstedelse af
oprindelsesgarantier, jf. §§ 2 og 4, og ved registrering af disse efter § 6, stk. 1, pahviler
elproducenten efter princippeme i § 73 i lov om elforsyning.

Kapitel 4

Udenlandske tilsynsmyndigheder

§ 9. En ihrendehaver i Danmark af et bevis for en oprindelsesgaranti, sam er udstedt i andre .lande i
Den Europreiske Union i medfor afregler, der gennemffiJrer Europa-Parlamentets og RAdets direktiv
2001/77 /EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder
inden for det indre marked for elektricitet, kan rette henvendelse til den systemansvarlige
virksomhed om rigtigheden af garantien. Den systemansvarlige virksomhed anmoder den offentlige
myndighed eller et andet kompetent organ, sam i pagreldende land overvager udstedelsen af
oprindelsesgarantier, om at besvare henvendelsen over for vedkomrnende og underrette den
systemansvarlige virksomhed om besvarelsen.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed besvarer henvendelser fraen offentlig myndighed eller et
8 andet kompetent organ i et andet land i Den Europreiske Union, jf. stk. 1, om rigtigheden af

oprindelsesgarantier udstedt af den systemansvarlige virksomhed.
Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed underretter Energistyrelsen om resultatet afhenvendelser

sam nrevnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 5

Klageadgang, straf

§ 10. Elproducenten kan paklage den systemansvarlige virksomheds afgorelse om ande.len af
bionedbrydeligt affald sam nrevnt i § 1, stk. 2, til Energistyrelsen. Klage skat vrere indgivet skriftligt
inden 4 tiger efter, at afgmelsen er meddelt.

Stk. 2. Energistyrelsens afgfiJrelser efter stk. 1 og palreg efter § 63 a, stk. 3, i~lforsyningsloven kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ,.~

§ 11. Medmindre oojere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bfiJde den, sam
1) giver urigtige oplysninger til brug for udstedelse af oprindelsesgarantier, eller sam undlader at

give oplysninger herom, sam vedkommende er forpligtet til at give iffiJlge § 7, eller
8 2) tilsidesretter de opgaver, sam pahviler den systemansvarlige virksomhed ved udstedelse af

oprindelsesgarantier iffiJlge §§ 2 og 4.
Stk. 2. Der kan palregges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regleme i

straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

lkrafttrreden m. v.

§ 12. BekendtgfiJrelsen tIreder i kraft den 15. januar 2004.
Stk. 2. Uanset bestemmelseme i § 3, stk. 1, kan elproducenten til og med den 29. februar 2004

anmode om udstedelse af oprindelsesgaranti for december 2003, sidste kvartal eller halvar af .2003
eller hele 2003.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed er ikke forpligtet til at udarbejde og sende beviser for
oprinde.lsesgarantier,jf. § 4, stk. 1, ffiJr den 15. februar2004.

@konomi- og Erhvervsministeriet, den 6. januar 2004

Bendt Bendtsen
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/Knud Pedersen

Officielle noter
11 Bekendtgorelsen indeholder bestemmelser, der gennemfurer dele afEuropa-Parlamentets og RAdets direktiv 2001m/EF af27. september 2001 om
ftemme afelektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (EF-Tidende 2001, fir. L 283, side 33).

Links til EF direktiver, jf. note 1
Direktiv 2001/77/EF Celex no. 32001LO077
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