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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om certifiering och angivande av elens ursprung samt 
till lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en lag om cer-
tifiering och angivande av elens ursprung. 
Genom lagen skapas ett system med ur-
sprungsgarantier för el, med vars hjälp elpro-
ducenterna vid behov kan certifiera produk-
tionssättet samt energikällorna för den el de 
producerar. Genom förordning av statsrådet 
anges vilka produktionssätt och energikällor 
för el som omfattas av systemet med ur-
sprungsgarantier. Ursprungsgarantier beviljas 
i första hand för el som producerats från för-
nybara energikällor. Systemet kan senare ut-
vidgas även till andra energikällor och pro-
duktionssätt. Den stamnätsinnehavare som 
ålagts systemansvar är den som beviljar ur-
sprungsgarantierna. Ett godkänt bedöm-
ningsorgan bör certifiera kraftverkets pro-
duktionssätt och energikällor innan beviljan-
det av ursprungsgarantier inleds. Energi-
marknadsverket svarar för godkännandet av 
bedömningsorgan som certifierar kraftverk 
samt för de tillsynsuppgifter som systemet 
med ursprungsgarantier förutsätter. 

Elförsäljarna bör i elfakturor och reklam 
till elförbrukarna lämna uppgifter om energi-
källorna för den el de säljer samt om vissa 
miljökonsekvenser av dem. De uppgifter som 
skall lämnas ut är uppgifter om vilka energi-

källor som använts till produktionen av den 
el som såldes under föregående år samt en 
hänvisning till offentliga informationskällor 
med uppgifter om koldioxidutsläpp och radi-
oaktivt avfall från energikällorna. 

I propositionen ingår dessutom ett förslag 
till ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen. 
Genom förslaget preciseras bestämmelserna 
om prissättningen av elnätstjänster så att det 
av bestämmelserna entydigt framgår att för-
delarna med en anslutning till ett kraftverks-
nät bör beaktas i nätinnehavarnas anslut-
nings- och överföringsavgifter. 

Genom propositionen verkställs bestäm-
melserna om ursprungsgarantier och nättill-
träde i direktivet om främjande av el produ-
cerad från förnybara energikällor samt be-
stämmelserna om angivandet av elens ur-
sprung i det nya direktivet om den inre 
marknaden för el. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 27 oktober 2003 eller, om behandlingen 
av propositionen då fortfarande pågår, så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst. Skyldigheten att ange 
elens ursprung tillämpas dock på fakturor 
och reklam som sänds till elförbrukarna den 
1 juli 2004 eller därefter. 

————— 



 RP 95/2003 rd  
  
    

2

INNEHÅLL 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ........................................................1 

INNEHÅLL...............................................................................................................................2 

ALLMÄN MOTIVERING.......................................................................................................4 
1. Nuläge ...........................................................................................................................4 

1.1. Lagstiftning och praxis...................................................................................4 
1.1.1. Certifiering av elens ursprung.......................................................................4 
1.1.2. Angivande av elens ursprung ........................................................................5 
1.1.3. Tillträde till elnät för el som producerats från förnybara energikällor ....5 
1.2. Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet ..................5 
1.2.1. Europeiska unionen........................................................................................5 
RES-E-direktivet ..........................................................................................................5 
Det nya direktivet om den inre marknaden för el .....................................................6 
Förslag till CHP-direktiv .............................................................................................6 
1.2.2. Planer och lösningar i vissa länder................................................................6 
Sverige ...........................................................................................................................6 
Österrike........................................................................................................................7 
EU:s övriga medlemsstater..........................................................................................7 
1.3. Bedömning av nuläget ....................................................................................8 
1.3.1. Certifiering av elens ursprung.......................................................................8 
1.3.2. Angivande av elens ursprung ........................................................................8 
1.3.3. Tillträde till elnät för el som producerats från förnybara energikällor ....8 

2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen ........................................................9 
2.1. Målen och sätten att uppnå dem ...................................................................9 
2.2. De viktigaste förslagen ...................................................................................9 
2.2.1. Certifiering av elens ursprung.......................................................................9 
2.2.2. Angivande av elens ursprung ......................................................................11 
2.2.3. Tillträde till elnät för el som producerats från förnybara energikällor ..11 

3. Propositionens verkningar........................................................................................11 
3.1. Ekonomiska verkningar...............................................................................11 
3.2. Verkningar i fråga om organisation och personal.....................................12 
3.3. Miljökonsekvenser........................................................................................12 
3.4. Verkningar för elförbrukarna.....................................................................12 

4. Beredningen av propositionen ..................................................................................12 
4.1. Beredningsskeden och beredningsmaterial ................................................12 
4.2. Remissutlåtanden..........................................................................................13 
4.2.1. Utlåtanden om rapporten om metoder för främjande av el som  
producerats från förnybara energikällor .................................................................13 
4.2.2. Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition .................................13 

5. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll .........................14 
5.1. Samband med internationella fördrag och förpliktelser...........................14 

DETALJMOTIVERING........................................................................................................15 



 RP 95/2003 rd  
  
    

3

1. Lagförslag...................................................................................................................15 
1.1. Lag om certifiering och angivande av elens ursprung ..............................15 
1 kap. Allmänna bestämmelser .................................................................................15 
2 kap. Certifiering av elens ursprung .......................................................................15 
3 kap. Angivande av elens ursprung.........................................................................18 
4 kap. Kompletterande bestämmelser och ikraftträdande.....................................19 
1.2. Lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen........................................21 

2. Närmare bestämmelser .............................................................................................21 
3. Ikraftträdande............................................................................................................22 

LAGFÖRSLAGEN.................................................................................................................23 
Lag om certifiering och angivande av elens ursprung ............................................23 
Lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen .....................................................27 

PARALLELLTEXTER..........................................................................................................28 
Lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen .....................................................28 

 



 RP 95/2003 rd  
  
    

4

 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
 
 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

1.1.1. Certifiering av elens ursprung 

I Finland finns för närvarande inget lag-
stadgat garantisystem för elens ursprung. El-
försäljarna har vid behov kunnat certifiera 
ursprunget till den el de säljer bl.a. med hjälp 
av Finlands naturskyddsförbund rf:s märke 
”Sälen rekommenderar grön energi” eller 
med hjälp av det europeiska RECS-
certifikatsystemet. 

Finlands naturskyddsförbund har sedan 
1998 beviljat energiproduktion som uppfyller 
förbundets kriterier märket ”Sälen rekom-
menderar grön energi”. Energiproducenterna 
ansöker om märket, som beviljas av förbun-
dets energiråd. Producentbolagen betalar för 
användningen av märket enligt den produk-
tion som uppfyller kriterierna. Också elåter-
försäljarna betalar för användningen av mär-
ket i sin reklam. Avgiften baserar sig på 
mängden köpt ekoenergi. Naturskyddsför-
bundets kriterier för denna s.k. Säl-el förut-
sätter att elen produceras från förnybara 
energikällor, som enligt klassificeringen är 
solenergi, vindkraft och biomassa samt vat-
tenkraft som tagits i bruk före 1996. De nu-
varande grunderna för beviljande är i kraft 
fram till utgången av 2003 och kommer där-
efter att skärpas. Motsvarande märkningssy-
stem är i bruk också i Norge, Sverige och 
Danmark. Dessutom är ett miljömärknings-
system för el av liknande typ i bruk också i 
vissa andra europeiska länder, såsom Tysk-
land och Schweiz. Ett företag som produce-
rar Säl-el och hör till Naturskyddsförbundets 
system är skyldigt att lämna uppgifter och 
rapporter om sin konsumentupplysning och 
miljöverksamhet till Finlands naturskydds-
förbund. Företaget måste dessutom ansluta 

sig till det energisparavtalssystem som han-
dels- och industriministeriet skapat. Leveran-
serna av den miljömärkta Säl-elen övervakas 
genom årliga inspektioner som utförs av en 
auktoriserad revisor. Vid inspektionerna ut-
reds om den mängd energi som producerats 
på ett sätt som uppfyller villkoren och matats 
in i nätet motsvarar den energimängd som 
sålts som miljömärkt. Finlands naturskydds-
förbund följer också bolagens marknadsfö-
ring av miljömärkt energi. 

Det europeiska systemet för ursprungsin-
tyg, dvs. certifikat för förnybar energi RECS 
(Renewable Energy Certificate System) togs 
i bruk 1999. För närvarande är drygt 80 eu-
ropeiska elproducenter, försäljare och slutan-
vändare, däribland 17 finländska parter, med-
lemmar i systemet. Målet för försöksskedet 
var att få erfarenheter av den internationella 
handeln med gröna certifikat samt att harmo-
nisera nationella certifikatprojekt. Efter för-
söksskedet har RECS blivit ett frivilligt sy-
stem där man handlar med certifikat som ga-
ranterar elens förnybara ursprung. Annan el-
produktion än sådan som baserar sig på fossil 
energi och kärnenergi godkänns också i sy-
stemet. RECS-certifikatet innehåller informa-
tion om tidpunkten för när certifikatet bevil-
jats, elproduktionsanläggningen, dess instal-
lerade effekt och produktionsform samt of-
fentliga stöd till anläggningen. Certifikatet 
beviljas inte om produktionen beviljats något 
annat certifikat eller fysisk el annars säljs 
som s.k. grön el. Den som nationellt beviljar 
bevisen svarar för att RECS-certifikat bevil-
jas och registreras. Bevisen beviljas i all-
mänhet av den nationella systemansvariga 
stamnätsinnehavaren eller en myndighet som 
inte själv får idka handel med certifikat. I 
Finland beviljas bevis av stamnätsinnehava-
ren Fingrid Oyj, som ålagts systemansvar. De 
nationella instanser som beviljar bevis i an-
slutning till RECS-projektet har grundat en 
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separat organisation som för sin del svarar 
för arbetet med att utveckla systemet. Projek-
tets stadgar har fastställts i RECS-systemets 
grunddokument som beretts av organisatio-
nen. 
 
1.1.2.  Angivande av elens ursprung 

I Finland finns för närvarande ingen lag-
stiftning som förpliktar elförsäljare att i 
marknadsföringen av el uppge energikällorna 
för elanskaffningen eller dess miljökonse-
kvenser. I praktiken sprider flera elförsäljare 
information om sin elanskaffning och dess 
miljökonsekvenser via Internet och sin årsre-
dovisning. Många bolag publicerar också en 
separat miljörapport. 
 
1.1.3. Tillträde till elnät för el som pro-

ducerats från förnybara energikäl-
lor 

I Finland finns bestämmelser om nättillträ-
de i 3 kap. elmarknadslagen (386/1995). I 
9 § 1 mom. föreskrivs att nätinnehavaren 
skall underhålla, driva och utveckla sitt elnät 
samt förbindelser till andra nät enligt kun-
dernas rimliga behov och för sin del trygga 
kundernas tillgång på el av tillräckligt god 
kvalitet (nätutvecklingsskyldighet). Enligt 2 
mom. skall nätinnehavaren på begäran och 
mot skälig ersättning till sitt nät ansluta el-
driftsställen och elproduktionsinrättningar 
inom sitt verksamhetsområde som uppfyller 
de tekniska kraven (anslutningsskyldighet). 
Enlig 10 § skall nätinnehavaren mot skälig 
ersättning sälja elöverföringstjänster till dem 
som behöver sådana inom gränserna för nä-
tets överföringskapacitet (överföringsskyl-
dighet). 

Enligt 12 § elmarknadslagen skall nätinne-
havaren offentliggöra de allmänna försälj-
ningsvillkoren och försäljningspriserna för 
sina nättjänster samt grunderna för hur de 
fastställs. Enligt 14 § 1 mom. skall försälj-
ningspriserna och försäljningsvillkoren för 
nättjänsterna samt grunderna för hur de fast-
ställs vara objektiva och icke-diskrimi-
nerande för alla nätanvändare. Undantag från 
dem får göras endast av särskilda skäl. Enligt 
3 mom. får det i prissättningen av nättjäns-
terna inte finnas ogrundade villkor eller be-

gränsningar eller sådana som uppenbarligen 
begränsar konkurrensen inom elhandeln. I 
den skall dock beaktas de villkor som elsy-
stemets funktionsduglighet och effektivitet 
kräver. 
 
1.2. Den internationella utvecklingen och 

lagstiftningen i utlandet 

1.2.1. Europeiska unionen 

RES-E-direktivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/77/EG av den 27 oktober 2001 om 
främjande av el producerad från förnybara 
energikällor på den inre marknaden för el 
(nedan RES-E-direktivet) förutsätter att ett 
ursprungsgarantisystem för el verkställs. En-
ligt artikel 5 skall medlemsstaterna skapa ett 
system där ursprungsgaranti för elproduktion 
från förnybara energikällor utfärdas på begä-
ran. Ursprungsgarantin utfärdas av ett organ 
som utsetts av medlemsstaten och som är 
oberoende i förhållande till producenter och 
distributörer. I ursprungsgarantin bör ingå 
uppgifter om från vilken energikälla elen 
producerats, var och när den producerats och, 
när det gäller vattenkraftverk, installerad ef-
fekt. Ursprungsgarantin skall dessutom visa 
att elen har producerats från de förnybara 
energikällor som nämns i direktiven. 

I RES-E-direktivet bestäms också om till-
träde till elnät för el som producerats från 
förnybara energikällor. Medlemsstaterna 
skall säkerställa att överförings- och distribu-
tionsnätoperatörerna garanterar överföringen 
av el som producerats med förnybar energi. 
Medlemsstaterna kan också bestämma att 
nätoperatörerna skall prioritera el producerad 
från förnybara energikällor. Nätoperatörerna 
skall utarbeta och offentliggöra regler för 
fördelningen av kostnaderna för tekniska an-
passningar, t.ex. nätanslutningar och nätför-
stärkningar, som behövs för att ansluta pro-
ducenter av förnybar el till nätet. Reglerna 
skall vara objektiva, öppna och icke-
diskriminerande samt beakta alla kostnader 
och fördelar som är förknippade med anslut-
ningen till den aktuella producentens nät. 
Medlemsstaterna kan vid behov kräva att 
nätoperatörerna helt eller delvis betalar ovan 
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nämnda kostnader. 
Nätoperatörerna skall erbjuda den som 

önskar en ny anslutning en detaljerad upp-
skattning av kostnaderna för anslutningen 
och medlemsstaterna kan tillåta sådana som 
producerar förnybar el att lämna en anbuds-
begäran rörande anslutningsarbetet. Nätope-
ratörerna skall utarbeta och offentliggöra reg-
ler för fördelningen av kostnaderna för sys-
teminstallationer, t.ex. nätanslutningar och 
nätförstärkningar för att kostnaderna skall 
kunna fördelas mellan alla de producenter 
som gynnas av installationerna. Systemet 
skall vara objektivt, öppet och icke-
diskriminerande och beakta de fördelar som 
anslutningarna medför såväl för de ursprung-
ligen anslutna producenterna som de senare 
anslutna producenterna. Överförings- och 
distributionsavgifter får inte diskriminera 
förnybar el, i synnerhet inte el som produce-
rats i glesbygdsområden. I avgifter för över-
föring och distribution av el från förnybara 
energikällor skall beaktas kostnadsfördelarna 
med anslutningen av anläggningen till nätet. 
 
Det nya direktivet om den inre marknaden 
för el 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemen-
samma regler för den inre marknaden för el 
och om upphävande av direktiv 96/92/EG 
(nedan det nya direktivet om den inre mark-
naden för el) förutsätter att medlemsstaterna 
skall säkerställa att elleverantörerna i faktu-
rorna eller bilagor till dem och i reklam som 
riktar sig till slutförbrukarna anger de olika 
energikällornas andelar av den sålda elen. De 
skall dessutom innehålla åtminstone en hän-
visning till offentliga referenskällor med in-
formation om miljökonsekvenserna av ener-
gikällorna för den el som elförsäljaren sålde 
under föregående kalenderår, åtminstone om 
koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall. 
 
Förslag till CHP-direktiv 

I kommissionens förslag den 22 juli 2002 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om främjande av kraftvärme på grundval av 
efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre 
marknaden för energi [KOM(2002) 415 slut-

lig; nedan förslaget till CHP-direktiv] ingår 
en förpliktelse enligt vilken medlemsstaterna 
inom två år efter det att direktivet har trätt i 
kraft skall se till att ursprungsgaranti på be-
gäran kan utfärdas för el som baserar sig på 
en kombinerad produktion av el och värme. I 
ursprungsgarantin bör ingå uppgifter om vil-
ken bränslekälla som använts vid produktio-
nen, produktionsdatum och -plats samt hur 
den producerade värmen skall användas. Ur-
sprungsgarantin skall också innehålla uppgif-
ter om de nationella referensvärden som an-
vänts för att definiera en effektiv samproduk-
tion. Förslaget till CHP-direktiv innehåller 
också bestämmelser om säkerställande av 
tillträde till elnät för el som grundar sig på en 
kombinerad produktion av el och värme. 

I rådets arbetsgruppsbehandling har ur-
sprungsgarantiförfarandena i förslaget änd-
rats så att ursprungsgaranti beviljas endast 
för el som kommer från en effektiv sampro-
duktion av el och värme och att beräkningen 
av mängden producerad el bygger på harmo-
niserade referensvärden. Europeiska kom-
missionen har den 23 juli 2003 avgett ett 
ändrat förslag i ärendet [KOM (2003) 416 
slutlig]. Behandlingen av direktivförslaget 
fortsätter i rådet och parlamentet hösten 2003 
och förslaget torde antas senast i början av 
2004. 
 
1.2.2.  Planer och lösningar i vissa länder 

Sverige 

I Sverige har förpliktelserna rörande ur-
sprungsgarantierna i RES-E-direktivet verk-
ställts genom lagen om ursprungsgarantier 
avseende förnybar el (2003:437). Lagen trä-
der i kraft den 1 oktober 2003. Lagen ger 
producenter av förnybar el rätt att få ur-
sprungsgaranti för el som de producerar från 
förnybara energikällor. Ursprungsgarantin är 
ett bevis över att en viss mängd el som pro-
ducerats från förnybara energikällor har pro-
ducerats vid en viss produktionsanläggning 
inom en viss tidsperiod. Berättigade att få ur-
sprungsgaranti är 1) innehavare av ett kraft-
verk, vars energikälla är vindkraft, solenergi, 
våg- eller jordvärmeenergi eller en kombina-
tion av dessa och som har rätt att få ett elcer-
tifikat enligt lagen om elcertifikat (2003:113) 
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för denna produktion, 2) innehavare av vat-
tenkraftverk samt 3) innehavare av kraftverk 
där el produceras med biobränsle. Med bio-
bränsle avses i lagen bränsle, som är fram-
ställd av biomassa samt avfallsgas, gas från 
avloppsreningsverk och biogas. 

Stamnätsmyndigheten Affärsverket Svens-
ka Kraftnät, som ålagts systemansvar, bevil-
jar ursprungsgarantier och statens energiverk 
är tillsynsmyndighet. Energiverkets tillsyns-
behörighet utsträcker sig inte till Svenska 
Kraftnät som är i myndighetsställning. 

I Sverige infördes den 1 maj 2003 ett sys-
tem som strävar efter att främja el som pro-
ducerats från förnybara energikällor. Syste-
met baserar sig på ursprungsbevis, dvs. certi-
fikat (Lag om elcertifikat). Direkta investe-
ringsstöd och skattestöd minskas gradvis och 
avsikten är att de helt skall slopas efter 2008. 
Enligt lagen är elanvändaren skyldig att skaf-
fa en viss mängd certifikat i förhållande till 
sin elförbrukning. Lagen om elcertifikat an-
sluter sig för sin del till verkställigheten av 
RES-E-direktivet i Sverige och är en proce-
durmässig grund också för lagen om ur-
sprungsgarantier för förnybar energi. 

Sverige har tills vidare inte verkställt skyl-
digheterna att ange elens ursprung som ingår 
i det nya direktivet om den inre marknaden 
för el. 
 
Österrike 

I Österrike har de skyldigheter i fråga om 
ursprungsgarantier som ingår i RES-E-
direktivet verkställts genom lagen om grön el 
[Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf 
dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern und auf dem 
Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen 
werden (Ökostromgesetz; BGB1 I Nr. 
149/2002)]. Lagen trädde i kraft den 1 janua-
ri 2003. Lagen ger producenter av förnybar el 
rätt att få ursprungsgaranti för el som de pro-
ducerar från förnybara energikällor. Ur-
sprungsgarantin är avsedd som en redovis-
ning för elförsäljare och elförbrukare  och 
systemet med ursprungsgarantier är inte för-
knippat med några köpskyldigheter eller 
ekonomiska stödformer för el som produce-
rats från förnybara energikällor. Försöket 
med köpskyldighet baserad på certifikat som 

beviljats småskaliga vattenkraftverk upphäv-
des när lagen trädde i kraft. 

Uppgifter om mängden producerad el, pro-
duktionstidpunkt och -plats samt kraftverkets 
kapacitet och energikällor ingår i ursprungs-
garantin. Ursprungsgarantin beviljas av en 
lokal nätinnehavare. Systemet övervakas av 
regionala myndigheter som har till uppgift att 
övervaka kraftverk. 

Ett system för angivandet av elens ur-
sprung för elförbrukarna infördes i Österrike 
samtidigt som lagen om grön el genom en 
ändring i lagen om energihushållningen och 
elsystemet. Ändringen infördes stegvis så att 
energikällorna för den energi som sålts till el-
förbrukarna sedan den 1 januari 2003 måste 
uppges antingen för varje produkt särskilt el-
ler för varje försäljare särskilt. Medan detta 
tillvägagångssätt tillämpas kan elförsäljare 
sälja el som producerats från förnybara ener-
gikällor t.ex. till miljömedvetna konsumenter 
och el som producerats från andra energikäl-
lor t.ex. till prismedvetna  industrikunder. 
Systemet förenhetligas under en övergångs-
period fram till den 1 juli 2004 så att elförsäl-
jare i fortsättningen alltid måste lämna detal-
jerade uppgifter om energikällorna för varje 
bolag särskilt. 

Elens ursprung meddelas elförbrukarna för 
det gångna året i samband med den årliga ut-
jämningsräkningen. Meddelandet skall inne-
hålla uppgifter om energikällorna för elen, 
uppgifter om produktionstidpunkt och -plats 
samt producentens namn och adress. Uppgif-
terna skall kunna kontrolleras och elförsälja-
ren skall låta fastställa dem hos ett ackredite-
rat bedömningsorgan. Elförsäljare kan dra 
nytta av ursprungsgarantierna som en redo-
visning för riktigheten i skyldigheten att ange 
elens ursprung. 
 
 
EU:s övriga medlemsstater 

Verkställigheten av RES-E-direktivet pågår 
tills vidare i de flesta av EU:s medlemsstater. 
På motsvarande sätt håller verkställigheten 
av det nya direktivet om den inre marknaden 
för el först nu på att komma igång i med-
lemsstaterna. Därför finns inga uppgifter att 
tillgå om de övriga medlemsstaternas lös-
ningar. 
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1.3. Bedömning av nuläget 

1.3.1. Certifiering av elens ursprung 

I Finland finns för närvarande inget ur-
sprungsgarantisystem som skulle uppfylla 
kraven i RES-E-direktivet. Eftersom Fin-
lands naturskyddsförbunds märke ”Sälen re-
kommenderar grön energi” och RECS-
systemet inte som sådana uppfyller kraven i 
direktivet, måste även ett statsgaranterat ur-
sprungsgarantisystem skapas i Finland. Sy-
stemet måste dock inte skapas som ett kon-
kurrerande system utan vid förverkligandet 
av systemet måste man säkerställa att det är 
förenligt med de övriga existerande syste-
men. En statsgaranterad ursprungsgaranti 
skulle sålunda utgöra ett slags varudeklara-
tion, vars egenskaper kan kompletteras t.ex. 
med Finlands naturskyddsförbunds Säl-
märke eller företagets eget elproduktmärke. 
Anslutningen av RECS-systemet till ur-
sprungsgarantin skulle för sin del möjliggöra 
handel med certifikat för el som producerats 
från förnybara energikällor i form av separata 
värdepapper. 
 
1.3.2. Angivande av elens ursprung 

Handels- och industriministeriet har gett en 
förordning om specificering av fakturor på 
elöverföring och elenergi (836/2000). För-
ordningen innehåller inga bestämmelser om 
att energikällorna för elanskaffningen eller 
deras miljökonsekvenser skall anges. Det 
finns inte heller författningar om innehållet i 
elförsäljarnas reklam till dessa delar. Det nya 
direktivet om den inre marknaden för el för-
utsätter att bestämmelser utfärdas om att det 
skall anges vilka energikällor som använts 
för den el som säljs till elförbrukarna samt 
mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt 
avfall från dem. 
 
1.3.3. Tillträde till elnät för el som pro-

ducerats från förnybara energikäl-
lor 

De gällande bestämmelserna i 3 kap. el-
marknadslagen garanterar tillträde till nät för 
el som producerats från förnybara energikäl-
lor på det sätt som förutsätts i RES-E-

direktivet. Bestämmelserna lämnar dock del-
vis rum för tolkning. 

Den allmänna skyldigheten enligt artikel 
7.1 i direktivet att garantera tillträde till nät 
för el som producerats från förnybara energi-
källor förverkligas i Finland genom de ut-
vecklings-, anslutnings- och överföringsskyl-
digheter som ålagts nätinnehavarna i elmark-
nadslagen. 

I artikel 7.2–5 bestäms om anslutningen till 
nät som drivs av kraftverk som använder sig 
av förnybara energikällor samt de systemin-
stallationer som anslutningen orsakar. I punkt 
2 förutsätts att nätinnehavarna skall utarbeta 
och offentliggöra objektiva, öppna och icke-
diskriminerande tekniska krav för nätanslut-
ning av nya elproducenter som använder sig 
av förnybara energikällor. Vid anslutningen 
skall särskilt beaktas de kostnader och förde-
lar som hänger samman med anslutningen. I 
punkt 4 i artikeln förutsätts att nätinnehava-
ren skall ge en täckande och detaljerad upp-
skattning över kostnaderna för anslutningen 
till de producenter som önskar bli anslutna. 
Enligt punkt 5 skall nätinnehavarna dessutom 
utarbeta och offentliggöra regler för hur 
kostnaderna för systeminstallationer, t.ex. 
nätanslutningar och nätförstärkningar skall 
fördelas mellan alla dem som drar nytta av 
installationerna. 

Nätanslutning och nätutveckling är en del 
av den nättjänst som nätinnehavaren tillhan-
dahåller elproducenterna. Beaktandet av för-
delarna med anslutning och nätutveckling in-
går i kravet på att prissättningen på nättjäns-
ter skall vara skälig. Grunderna för kravet är 
bl.a. kraven på prissättningens kostnadsmot-
svarighet och öppenhet. Kraven i artikel 7.2–
5 i RES-E-direktivet kan därför anses upp-
fyllda på basis av 9, 12 och 14 § elmarknads-
lagen. Bestämmelserna bör till dessa delar 
dock förtydligas för att tolkningen av lagen 
skall vara entydig. Preciseringen av lagen 
behöver inte begränsas enbart till förnybara 
energikällor, eftersom t.ex. all decentralise-
rad produktion kan föra med sig liknande 
fördelar. 

Enligt artikel 7.6 skall medlemsstaterna sä-
kerställa att el som producerats från förnyba-
ra energikällor inte diskrimineras med över-
förings- och distributionsavgifter för nätin-
nehavarna. Vidare skall även avgifterna för 
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elöverföring och eldistribution motsvara det 
förhållande mellan kostnader och nytta som 
de ger upphov till. Kravet på att avgifterna 
för elöverföring och eldistribution skall vara 
icke-diskriminerande ingår redan nu i 14 § 1 
mom. elmarknadslagen. På motsvarande sätt 
kan beaktandet av den erhållna nyttan anses 
ingå i kravet på en skälig prissättning på 
överföringstjänsterna. Elmarknadslagen mås-
te dock kompletteras när det gäller beaktan-
det av fördelarna för att lagens innehåll skall 
vara entydig på denna punkt. Preciseringen 
av lagen behöver inte begränsas enbart till 
förnybara energikällor, eftersom t.ex. all de-
centraliserad produktion kan föra med sig 
liknande fördelar. 
 
2.  Proposit ionens mål och de vikt i-

gaste  förslagen 

2.1. Målen och sätten att uppnå dem 

Genom propositionen verkställs kraven i 
RES-E-direktivet på ett system med ur-
sprungsgarantier för el och tillträde till nät 
som drivs av kraftverk som använder sig av 
förnybara energikällor samt kraven i det nya 
direktivet om den inre marknaden för el på 
att elens ursprung skall anges. Det föreslås 
att ändringen verkställs genom att en lag om 
certifiering och angivande av elens ursprung 
stiftas samt genom att vissa bestämmelser i 9 
och 14 § elmarknadslagen preciseras. Närma-
re bestämmelser om ursprungsgarantier för el 
samt om angivande av elens ursprung före-
slås bli utfärdade genom förordning av stats-
rådet. 

Målet för systemet med ursprungsgarantier 
för el och för bestämmelserna om angivande 
av elens ursprung är att göra elmarknaden 
mera öppen genom att tillhandahålla elför-
brukarna lättillgänglig och behörig informa-
tion om energikällorna för el samt om vissa 
av deras miljökonsekvenser. På det sättet gör 
systemen det lättare att välja elförsäljare på 
basis av energikällan för elen. Målet är också 
att utöka elförbrukarnas kunskaper om elpro-
duktionen och dess miljökonsekvenser samt 
att främja produktionen av en miljövänligare 
el. Elförsäljarna kan utnyttja ursprungsgaran-
tin i marknadsföringen av el som producerats 
från förnybara energikällor till elförbrukarna. 

Dessutom kan ursprungsgarantier utnyttjas i 
certifikathandeln med el som producerats 
från förnybara energikällor. Det föreslås 
dock inte att man i samband med detta i Fin-
land skapar ett certifikatsystem som baserar 
sig på köpskyldigheter eller nya stödformer. 
Systemet med ursprungsgarantier för el kan 
dock i fortsättningen vid behov även fungera 
som grund för eventuella nya stödsystem för 
förnybara energikällor. Vid sidan av detta 
kan man uppskatta att många medlemsstater i 
EU i fortsättningen kommer att förutsätta en 
officiell ursprungsgaranti av all importerad el 
som enligt marknadsföringen producerats 
från förnybara energikällor. Elproducenterna 
kan i umgänget med elförsäljarna använda 
ursprungsgarantin som en sådan redovisning 
som elförsäljarna eventuellt förutsätter för el 
som de köper till försäljning för att kunna ga-
rantera att de uppgifter om energikällorna 
som uppges för elförbrukarna är korrekta i 
fråga om de förnybara energikällorna. 

Målet för förslagen som gäller nättillträde 
är att förtydliga elmarknadslagen så att nyt-
tan av anslutningen av kraftverk beaktas i ta-
riffer för elöverföring och -distribution samt 
anslutning. Målet är dessutom att förbättra 
offentliggörandet av tekniska regler för an-
slutning samt att säkerställa att de som anslu-
ter sig får en täckande och tillräckligt detalje-
rad uppskattning av anslutningskostnaderna 
från nätinnehavarna. Ändringarna gör till-
lämpningen av elmarknadslagen klarare till 
dessa delar. 

I förslaget har man också berett sig på de 
förpliktelser gällande ursprungsgarantier och 
nättillträde som ingår i det CHP-direktiv som 
är under beredning. 
 
2.2. De viktigaste förslagen 

2.2.1. Certifiering av elens ursprung 

I propositionen föreslås ett system för ur-
sprungsgarantier för el som baserar sig på 
frivillighet och som i fråga om egenskaper 
uppfyller kravet i RES-E-direktivet på att det 
ursprung som en medlemsstat garanterar för 
el som är producerad från förnybara energi-
källor skall vara korrekt. I förfaringssätten i 
det föreslagna systemet utnyttjas erfarenhe-
terna från det europeiska RECS-certifikat-
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systemet. 
Ursprungsgarantin för el bör på elprodu-

centens begäran beviljas för el som produce-
rats från förnybara energikällor. El som pro-
ducerats från förnybara energikällor definie-
ras på samma sätt som i artikel 2 i RES-E-
direktivet. Med el producerad från förnybara 
källor avses i första hand enbart produktion 
från förnybara energikällor (vindkraft, sol-, 
jordvärme-, våg- och tidvattenenergi samt 
vattenkraft, biomassa, avfallsgas, gas från av-
loppsreningsverk och biogas) samt den andel 
av produktionen i kraftverk som använder 
traditionella bränslen som produceras från 
förnybar energi. Bestämmelser om energikäl-
lor som hör till systemet med ursprungsga-
rantier utfärdas genom förordning av statsrå-
det, varvid ursprungsgarantin i CHP-
direktivet, som är under beredning, kan fogas 
till systemet genom en förordningsändring. 

Ursprungsgaranti kan beviljas antingen för 
den producerade energimängden (t.ex. ett ur-
sprungsgarantibevis skulle motsvara produk-
tion på en, tio eller hundra megawattimmar 
och beviset skulle dessutom innehålla en 
uppgift om produktionstidpunkten) eller för 
en viss tidsperiod (t.ex. ursprungsgarantibe-
vis för sex månaders eller ett års produktion, 
varvid beviset dessutom skulle innehålla en 
uppgift om produktionsmängden under den 
aktuella tidsperioden). 

Om ursprungsgarantibevis beviljas utifrån 
producerad energimängd, kan ursprungsga-
rantibevisen i systemet användas vid frivillig 
certifikathandel. Det närmare innehållet i ur-
sprungsgarantin föreslås bli reglerat genom 
förordning av statsrådet. 

Det system som föreslås förutsätter att ett 
organ som beviljar ursprungsgarantier utses. 
En viktig egenskap hos det organ som bevil-
jar ursprungsgarantier är att det inte är part i 
elhandeln eller handeln med ursprungsgaran-
tier. Det föreslås att beviljandet av ur-
sprungsgarantier skall skötas av stamnätsin-
nehavaren Fingrid Oyj, som ålagts systeman-
svar. Den systemansvariga stamnätsinneha-
varen är redan från förut den som klarerar el-
handeln på riksnivå. I denna egenskap får 
den systemansvariga stamnätsinnehavaren 
även sådana mätuppgifter om produktion 
som anslutits till stamnätet som behövs för 
beviljandet av ursprungsgarantier. När det 

gäller produktion som anslutits till distribu-
tionsnät är det möjligt att sända mätuppgif-
terna till den systemansvariga stamnätsinne-
havaren via de datasystem som används vid 
klareringen av elhandeln. Också i certifikat-
systemen i andra länder har uppgiften i regel 
överlåtits på den systemansvariga stamnäts-
innehavaren. Ursprungsgaranti beviljas på 
elproducentens ansökan, om produktionssät-
tet och energikällorna har certifierats genom 
försorg av det bedömningsorgan som avses i 
lagen. Sökanden är dessutom skyldig att för-
se den som beviljar ursprungsgaranti med de 
uppgifter som behövs för beviljandet av ur-
sprungsgarantin, t.ex. uppgifter om vilka 
bränslen som används i flerbränslepannor. 
Den systemansvariga stamnätsinnehavaren 
beviljar ursprungsgarantin på basis av mät-
uppgifter och de uppgifter som den som pro-
ducerar el uppger. Den som beviljar ur-
sprungsgarantier har inte till uppgift att över-
vaka om de uppgifter som elproducenten 
uppger är korrekta, men den bör dock under-
rätta tillsynsmyndigheten om fall där den 
misstänker att elproducenten lämnat felaktiga 
uppgifter för att få ursprungsgarantin. 

Certifieringen av kraftverkens produktions-
sätt och de energikällor de använder är till 
karaktären verksamhet där överensstämmelse 
med kraven bedöms och därför föreslås att 
uppgiften ges åt de bedömningsorgan som 
tillsynsmyndigheten godkänner. I RECS-
projektet är det bolaget SFS-Sertifiointi Oy 
som har svarat för certifieringen av kraftver-
ken. Också den norska parten i RECS-
projektet, Det Norske Veritas, är verksam i 
Finland. Genom att öppna certifieringen av 
kraftverk för konkurrens kan man säkerställa 
en kostnadseffektiv verksamhet. För att ur-
sprungsbevisens tillförlitlighet skall kunna 
säkerställas på ett ändamålsenligt sätt före-
slås att krav som garanterar bedömningsor-
ganens oberoende och yrkeskompetens ställs 
på organen. Förfarandet förutsätter att den 
myndighet som övervakar systemet har god-
känt bedömningsorganen och övervakar de-
ras verksamhet. 

En ansvarig myndighet bör anvisas för till-
synen över beviljandet av ursprungsgarantier, 
certifieringen av organ och andra motsvaran-
de funktioner. Det föreslås att tillsynsmyn-
dighetens uppgifter överlåts på Energimark-
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nadsverket, som verkar som tillsynsmyndig-
het på elmarknaden. Enligt statsrådets prin-
cipbeslut av den 30 januari 2003 som gäller 
en organisering av myndighetsåtgärderna 
inom klimatpolitiken kommer även myndig-
hetsuppgifterna inom utsläppshandeln att 
överlåtas på Energimarknadsverket. En ge-
mensam myndighetsövervakning med ut-
släppshandeln är motiverad i synnerhet i det 
fall att det i framtiden uppstår en gemensam 
certifikatmarknad inom ramen för Europeis-
ka Unionen. Det föreslås att tillsynsmyndig-
heten ges de befogenheter och rättigheter att 
få upplysningar som målen för lagen förut-
sätter. Tillsynsverksamheten grundar sig på 
tillsyn i efterskott. 
 
2.2.2. Angivande av elens ursprung 

Det föreslås att elförsäljare skall åläggas att 
i elfakturor och reklam till elförbrukarna 
lämna uppgifter om vilka energikällor som 
använts för produktionen av den el som sålts 
under det gångna året i Finland samt vilka 
koldioxidutsläpp och vilket radioaktivt avfall 
de orsakat, vilket förutsätts i det nya direkti-
vet om den inre marknaden för el. Försäljar-
na är dessutom skyldiga att bevara uppgifter-
na under sex års tid för att det skall vara möj-
ligt att i efterhand fastställa uppgifternas till-
förlitlighet, om det uppstår en anledning till 
det. 

Den skyldighet som skall åläggas elförsäl-
jarna gäller försäljningen till slutanvändarna. 
För att elförsäljaren skall kunna uppfylla sin 
skyldighet att ange elens ursprung, föreslås 
det att i lagen skall tas in en bestämmelse 
som ålägger elproducenten, elimportören 
samt elförsäljaren att på begäran av elköpa-
ren meddela denne de uppgifter som denne 
behöver för att uppfylla sin skyldighet att 
ange den köpta elens ursprung. 
 
2.2.3. Tillträde till elnät för el som pro-

ducerats från förnybara energikäl-
lor 

Det föreslås att 9 § elmarknadslagen som 
gäller anslutningsskyldighet preciseras så att 
det i bestämmelsen klart konstateras att an-
slutningsvillkoren och de tekniska kraven bör 
vara jämlika och icke-diskriminerande. En 

precisering av paragrafen ändrar inte lagens 
nuvarande innehåll, eftersom de allmänna 
krav på att nättjänster skall vara jämlika och 
icke-diskriminerande som ingår i 14 § redan 
nu tillämpas på anslutningstjänster. Dessut-
om föreslås att nätinnehavarna åläggs en 
skyldighet enligt RES-E-direktivet att på be-
gäran ge den som ansluter sig en täckande 
och detaljerad uppskattning av kostnaderna 
för anslutningen. Ändringarna gäller anslut-
ning av både eldriftsställen och alla elpro-
duktionsanläggningar. 

Det föreslås att 14 § elmarknadslagen, en-
ligt vilken prissättningen av nättjänsterna 
skall vara skälig, preciseras så att det i be-
stämmelsen klart konstateras att kostnaderna 
och fördelarna med anslutningen av en el-
produktionsanläggning klart beaktas i pris-
sättningen av nättjänster. Kravet i RES-E-
direktivet på att fördelen med en anslutning 
av ett kraftverk till nätet skall beaktas kan re-
dan nu anses ingå i kravet på en skälig pris-
sättning av nättjänster. Elmarknadslagen 
måste dock kompletteras när det gäller beak-
tandet av fördelarna för att lagens innehåll 
skall vara entydig på denna punkt. Kravet på 
att fördelarna med en anslutning skall beak-
tas i prissättningen av nättjänsterna gäller ut-
över el som producerats från förnybara ener-
gikällor dessutom även all annan decentrali-
serad elproduktion. 
 
3.  Proposit ionens verkningar 

3.1. Ekonomiska verkningar 

Avsikten är att systemet med certifiering av 
elens ursprung i första hand skall finansieras 
med avgifter som betalas av de elproducenter 
som skaffar ursprungsgarantier.  Eftersom 
systemet bygger på frivillighet, orsakar det 
inga obligatoriska kostnader för elproducen-
terna. Storleken på de kostnader som  orsakas 
av systemet kommer att bli beroende av anta-
let ursprungsgarantier som söks. Om antalet 
ursprungsgarantier som beviljas blir litet, 
torde det inte löna sig för den systemansvari-
ga stamnätsinnehavaren Fingrid som svarar 
för beviljandet av dem att skaffa ett särskilt 
datasystem för uppgiften. Om efterfrågan på 
ursprungsgarantier däremot visar sig vara 
tillräcklig, lönar det sig att automatisera arbe-
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tet med hjälp av ett datasystem. Investerings- 
och driftskostnaderna för ett sådant datasy-
stem rör sig enligt uppskattning omkring 
500 000 euro sammanlagt under de tre första 
åren. Kostnaderna för certifieringen av kraft-
verk bedöms utifrån erfarenheterna av 
RECS-projektet röra sig om ungefär 
1 000 euro per certifiering. Storleken på 
kostnaderna varierar dock t.ex. på basis av 
kraftverkets läge och typ. Konkurrensen mel-
lan ackrediterade bedömningsorgan bedöms i 
fråga om kostnaderna i anslutning till certifi-
eringen av kraftverk hålla prissättningen skä-
lig. Energimarknadsverket skall på motsva-
rande sätt ta ut avgifter enligt lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992) för 
sina prestationer som hänför sig till godkän-
nande av bedömningsorgan. De förbättrade 
kommersiella möjligheterna att utnyttja el 
som producerats från förnybara energikällor 
bedöms producera ekonomisk nytta för de 
elproducenter som drar nytta av dessa ener-
gikällor. 

Förpliktelserna i anslutning till angivandet 
av elens ursprung ökar i någon mån elförsäl-
jarnas arbete med fakturering och marknads-
föring. De närmare bestämmelser som skall 
meddelas genom förordning av statsrådet 
försöker man utarbeta så att elförsäljarna inte 
förorsakas stora tilläggskostnader till följd av 
att mängden information som skall ges i 
samband med faktureringen ökar samt av att 
ursprungsuppgifter samlas in. En stor del av 
företagen sprider redan nu information om 
sin elanskaffning och miljökonsekvenserna 
av den, vilket gör att man kan bedöma att 
merkostnaderna av det föreslagna systemet 
kan hållas skäliga. 

De förslag som gäller nättillträde har inga 
ekonomiska verkningar, eftersom de inte 
ändrar lagens nuvarande innehåll. 
 
3.2. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

Propositionen har verkningar i fråga om 
organisation och personal främst för Energi-
marknadsverket som övervakar de nya be-
stämmelserna och för stamnätsbolaget Fing-
rid. Energimarknadsverkets arbetsmängd 
kommer enligt bedömningar att öka med 
mindre än ett årsverke på grund av de nya 

uppgifter som ingår i lagen. De förvaltnings- 
och övervakningsuppgifter som föreslås för 
Energimarknadsverket förutsätter inte någon 
omfattande uppföljning av de företag som 
skall övervakas eller uppsamling av uppgifter 
i anslutning därtill. 

Den arbetsmängd som uppstår vid stam-
nätsbolaget Fingrid på grund av beviljandet 
av ursprungsgarantier kommer att vara bero-
ende utom av antalet beviljade ursprungsga-
rantier också av om ett separat datasystem 
anskaffas för skötseln av den nya uppgiften. 
Verkningarna i fråga om personalen bedöms 
vara ca ett årsverke i stamnätsbolaget. 
 
3.3. Miljökonsekvenser 

Målet för de föreslagna bestämmelserna är 
att främja marknadstillträdet för el som pro-
ducerats från förnybara energikällor. På det 
här sättet har propositionen positiva miljö-
konsekvenser. 
 
3.4. Verkningar för elförbrukarna 

Genom systemen för certifiering och angi-
vande av elens ursprung försöker man för-
bättra elförbrukarnas möjligheter att få in-
formation om elproduktionens miljökonse-
kvenser samt att underlätta valet av elförsäl-
jare på basis av miljösynpunkter. 
 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

4.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

Handels- och industriministeriets energiav-
delning tillsatte den 29 november 2001 en in-
tern arbetsgrupp med uppgift att utreda och 
analysera olika handlingsmodeller för främ-
jandet av el som producerats från förnybara 
energikällor. Arbetsgruppen lämnade sin 
slutrapport den 15 maj 2002. Arbetsgruppen 
granskade i sin rapport hur de inhemska 
stödsystemen fungerar samt stödpraxis och -
metoder i vissa andra EU-länder och vilka 
kopplingar stödjandet av förnybara energi-
källor har till andra energi- och miljöpolitiska 
åtgärder. Arbetsgruppen bedömde vilka 
egenskaper olika modeller och variationer av 
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modellerna har för Finlands förhållanden och 
hur lämpliga de är. Arbetsgruppen lade också 
fram ett förslag till ett system med ur-
sprungsgaranti för el samt till de precisering-
ar som RES-E-direktivet förutsätter i el-
marknadslagen. 

Handels- och industriministeriet ordnade 
dessutom i augusti 2003 en remissbehandling 
om förslagen gällande certifiering och angi-
vande av elens ursprung samt ändring av el-
marknadslagen 9 och 14 §. 
 
4.2. Remissutlåtanden 

4.2.1.  Utlåtanden om rapporten om me-
toder för främjande av el som pro-
ducerats från förnybara energikäl-
lor 

Utlåtande om rapporten som lämnades av 
den arbetsgrupp som utrett metoder för att 
främja el som producerats från förnybara 
energiskällor gavs av finansministeriet, mil-
jöministeriet, Energimarknadsverket, Kon-
kurrensverket, Konsumentverket, Energi-
branschens Centralförbund rf, Finska elener-
giförbundet rf, Finlands naturskyddsförbund 
rf, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
- Industrins och Arbetsgivarnas Centralför-
bund ry och stamnätsbolaget  Fingrid Oyj 
samt Fortum Abp. 

Nästan alla som gav utlåtande om förslaget 
till ursprungsgarantier för el understödde för-
slaget att ursprungsgarantisystemet skall 
bygga på RECS-projektets grund. Finlands 
naturskyddsförbund ansåg att definitionen på 
förnybara energikällor har gjorts enligt alltför 
lösa kriterier i RES-E-direktivet. Stamnäts-
bolaget Fingrid uppgav sin beredskap att vara 
den som beviljar ursprungsgarantier, men 
anmärkte att certifieringar av kraftverk bör 
ges i uppdrag åt utomstående bedömningsor-
gan och att den elproducent som lämnar upp-
gifter om kraftverkens energikällor bör svara 
för att uppgifterna är korrekta och att över-
vakningen av att de är korrekta i sin tur bör 
ges i uppdrag åt någon myndighet. Energi-
marknadsverket uppgav sin beredskap att bli 
den tillsynsmyndighet som behövs i systemet 
med ursprungsgarantier, men ansåg att be-
hövliga tilläggsresurser bör anvisas verket. 
Finlands naturskyddsförbund föreslog att till-

synsuppgiften ges i uppdrag åt ett energiverk 
som inrättas. Energibranschens Centralför-
bund föreslog att tillsynsuppgiften överlåts 
på tullförvaltningen samt Fortum på handels- 
och industriministeriet eller tullförvaltningen. 

Remissinstanserna understödde allmänt 
förslagen som gällde främjande av tillträde 
till elnät för el som producerats från förnyba-
ra energikällor. Energimarknadsverket och 
Konkurrensverket betonade att förslagen inte 
får leda till att konkurrensen snedvrids på 
elmarknaden. Energibranschens Centralför-
bund ansåg att det inte är nödvändigt att ut-
färda separata bestämmelser om nätanslut-
ningen av kraftverk som utnyttjar förnybara 
energikällor och deras nättariffer i elmark-
nadslagen. Finlands naturskyddsförbund tog 
upp de stora variationerna i anslutnings- och 
överföringsavgifter för förnybar och decent-
raliserad produktion på området för  olika 
distributionsanläggningar och föreslog att 
handels- och industriministeriet bör fastställa 
gemensamma principer för avgifterna. 
 
4.2.2. Utlåtanden om utkastet till reger-

ingens proposition 

Utlåtande om utkastet till regeringens pro-
position gavs av handels- och industriminis-
teriets handels- och  teknologiavdelningar, 
justitieministeriet, finansministeriet, miljö-
ministeriet, Energimarknadsverket, Konkur-
rensverket, Konsumentverket, stamnätsbola-
get Fingrid Oyj, Energibranschens Central-
förbund rf, Finlands Kommunförbund rf, 
Finlands naturskyddsförbund rf, Finska el-
energiförbundet rf, samt Teollisuuden ja Ty-
önantajain Keskusliitto – Industrins och Ar-
betsgivarnas Centralförbund ry. 

Remissgivarna ansåg i allmänhet att det 
lagstiftningssätt som har valts i utkastet samt 
de föreslagna bestämmelserna är motiverade. 
I fråga om bestämmelseförslagen samt moti-
veringarna till propositionsutkastet föreslogs 
dock talrika preciseringar, vilka man i mån 
av möjlighet har försökt beakta i den fortsatta 
beredningen. Energibranschens Centralför-
bund föreslog att det skulle redas ut om till-
synen över den föreslagna lagen kunde ges 
tullmyndigheterna eller handels- och indus-
triministeriet i stället för Energimarknads-
verket. 
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5.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposit ionens inne-
håll  

5.1. Samband med internationella fördrag 
och förpliktelser 

Genom skapandet av ett system för certifie-
ring av elens ursprung och de ändringar som 
föreslås i 9 och 14 § elmarknadslagen verk-
ställs i nationell lagstiftning förpliktelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/77/EG av den 27 september 2001 om 
främjande av el producerad från förnybara 
energikällor på den inre marknaden för el. 
Förpliktelserna i direktivet skall sättas i kraft 
nationellt före den 27 oktober 2003. Motsva-
rande förpliktelser ingår också i kommissio-
nens förslag av den 22 juli 2002 till Europa-
parlamentets och rådets direktiv om främjan-
de av kraftvärme på grundval av efterfrågan 
på nyttiggjord värme på den inre marknaden 

för energi [KOM(2002) 415 slutlig]. Försla-
get är under behandling i Europeiska unio-
nens organ. Målet har varit att de förpliktel-
ser som gäller ursprungsgaranti och nättill-
träde i förslaget skall beaktas i lagförslaget i 
den form de har i det ändrade förslag som 
Europeiska unionens kommission har avgett 
den 23 juli 2003 [KOM(2003)416 slutlig]. 

Målet för den föreslagna lagen är dessutom 
att nationellt verkställa de bestämmelser om 
minimiskyldigheterna för detaljförsäljare av 
el gällande angivandet av elens ursprung som 
ingår i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för 
el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. 
Skyldigheterna ansluter sig till angivandet av 
elens ursprung i elfakturor och reklam till el-
förbrukarna. Skyldigheterna i direktivet skall 
till dessa delar verkställas nationellt före den 
1 juli 2004. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om certifiering och angivande av 
elens ursprung 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen om cer-
tifiering och angivande av elens ursprung är 
att föreskriva om förfaringssätt i enlighet 
med vilka en elproducent vid behov kan cer-
tifiera ursprunget till den el kraftverket pro-
ducerar. Elproducenten kan sålunda med 
hjälp av ursprungsgarantin ange ursprunget 
till den el kraftverket producerar. Certifie-
ringsmöjligheten är frivillig för elproducen-
ten och gäller särskilt reglerade elproduk-
tionssätt och energikällor. Vid sidan av det 
föreslagna systemet med ursprungsgaranti för 
el eller som komplement till det kan också 
finnas andra certifieringssystem, om de upp-
står på kommersiella grunder. 

Målet för systemet med certifiering av 
elens ursprung är att i nationell lagstiftning 
verkställa Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 
om främjande av el producerad från förnyba-
ra energikällor på den inre marknaden för el. 
Sådana ursprungsgarantier för el som avses i 
den föreslagna lagen beviljas i första skedet 
åtminstone för el som producerats från de 
förnybara källor som avses i nämnda direk-
tiv. I ett senare skede kan man även ta med 
andra än förnybara energikällor samt särskilt 
definierade elproduktionssätt i systemet med 
ursprungsgarantier för el. De energikällor 
från vilka el som beviljas ursprungsgarantier 
i enlighet med denna lag producerats regleras 
särskilt genom förordning av statsrådet. 

Målet för den föreslagna lagen är dessutom 
att nationellt verkställa bestämmelserna om 
minimiskyldigheterna för detaljförsäljare av 
el att ange elens ursprung i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 
26 juni 2003 om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 96/92/EG. Dessa skyldigheter hänför 
sig till angivandet av elens ursprung i elfak-
turor och reklam till elförbrukarna. 

 
2 kap. Certifiering av elens ursprung 

2 §. Ursprungsgaranti för el. Ursprungsga-
rantin för el innehåller alltid information om 
på vilket sätt och från vilka energikällor elen 
producerats samt ett omnämnande av pro-
duktionstidpunkt och -plats. Dessutom kan 
det genom förordning av statsrådet bestäm-
mas att ursprungsgarantin för el också bör 
innehålla närmare uppgifter om på vilket sätt 
elen producerats och från vilka energikällor. 
Dessa uppgifter ger vid behov en komplette-
rande bild av det aktuella produktionssättet 
eller den aktuella energikällan. Därför kan de 
tilläggsuppgifter som regleras genom statsrå-
dets förordning variera mellan olika produk-
tionssätt och olika energikällor. Genom för-
ordning av statsrådet bestäms t.ex. att ur-
sprungsgarantin, ifall elen producerats med 
vattenkraft, bör innehålla en tilläggsuppgift 
om effekten på det aktuella vattenkraftverket. 

Ett särdrag i systemet med ursprungsgaran-
tier för el är att produktionsplatsen för ett el-
parti som fått ursprungsgaranti med hjälp av 
garantin kan verifieras särskilt för varje 
kraftverk. På motsvarande sätt kan man ge-
nom ursprungsgarantin bekräfta produktions-
tidpunkten för varje elparti som fått ur-
sprungsgaranti. Med hjälp av dessa särdrag i 
systemet med ursprungsgaranti kan man på 
så vis vid behov också säkerställa att uppgif-
ten om elens ursprung är korrekt. 

Ursprungsgarantier som avses i den före-
slagna lagen beviljas för el som producerats 
på de sätt och från sådana energikällor som 
regleras genom förordning av statsrådet. Ge-
nom statsrådets förordning bestäms i första 
skedet att ursprungsgarantier för el beviljas 
för el som producerats från förnybara energi-
källor. Med el som producerats från förnyba-
ra energikällor avses här el som i enlighet 
med definitionen i RES-E-direktivet produ-
cerats från förnybara energikällor. 

3 §. Beviljande av ursprungsgaranti. Ur-
sprungsgarantier skall enligt bestämmelsen 
beviljas av den stamnätsinnehavare som 
ålagts systemansvar. Beviljandet av ur-
sprungsgarantier är en allmän serviceuppgift 
som förutsätter att den systemansvariga ob-
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jektivt och icke-diskriminerande betjänar alla 
elproducenter som ansöker om ursprungsga-
rantier. Tjänster bör tillhandahållas elprodu-
centerna på lika grunder och villkoren för 
dem bör vara rättvisa och icke-diskri-
minerande. 

Den systemansvariga har rätt att ta ut en 
skälig ersättning för servicen i anslutning till 
beviljandet av ursprungsgaranti. Med skälig 
prissättning avses i enlighet med principerna 
för prissättning i annan energimarknadslag-
stiftning att prissättningen bör bygga på de 
kostnader som uppstått och att avkastningen 
av verksamheten bör vara skälig. En avkast-
ningsnivå som kan anses acceptabel för verk-
samheten bör återspegla de risker som är ty-
piska för dylik affärsverksamhet. Verksam-
heten bör även vara inriktad på kostnadsef-
fektivitet, dvs. det får inte vara någon märk-
bar skillnad mellan prissättningen på tjäns-
terna och möjligast låga kostnader. En skälig 
prissättning innebär också att prissättningen 
skall vara öppen. Därför bör försäljningsvill-
koren och -priserna på tjänster som ansluter 
sig till beviljandet av ursprungsgarantier of-
fentliggöras. 

Ursprungsgaranti beviljas kraftverksinne-
havaren på dennes begäran. På ansökan av ett 
bolag som är innehavare av ett andelskraft-
verk kan ursprungsgaranti också beviljas in-
nehavarna av kraftverksandelar direkt i pro-
portion till deras andelar. I det fallet är det 
dock kraftverksbolaget som är den sökande 
och den som utför åtgärder enligt denna lag, 
inte delägarna. 

Förutsättningen för beviljandet av ur-
sprungsgaranti är att elproduktionssättet och 
energikällorna har certifierats i enlighet med 
den föreslagna lagen och att sökanden har 
försett den beviljande instansen med de upp-
gifter som krävs för att ursprungsgaranti skall 
kunna beviljas. Avsikten är att beviljandet av 
ursprungsgarantier skall organiseras på ett så 
lätt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
Därför är den som ansöker om ursprungsga-
ranti skyldig att visa upp de utredningar som 
krävs för att ursprungsgaranti skall beviljas. 
Om sökanden inte uppfyller kriterierna för 
beviljandet av ursprungsgaranti, kan ur-
sprungsgaranti inte beviljas. Sökanden skall 
ha rätt att hos den regionala förvaltnings-
domstolen söka ändring i ett beslut av den 

som beviljar ursprungsgarantier, om sökan-
den anser att den som beviljar ursprungsga-
rantier har förvägrat ursprungsgaranti utan 
grund. 

4 §. Certifiering av kraftverkets produk-
tionssätt och energikällor. Beviljandet av ur-
sprungsgaranti förutsätter att det bedöm-
ningsorgan som befullmäktigats av tillsyns-
myndigheten Energimarknadsverket på för-
hand har certifierat kraftverkets produktions-
sätt och energikällor. En kraftverksinnehava-
re som ämnar ansöka om ursprungsgaranti 
för den el kraftverket producerar beställer 
själv certifieringen från något av de godkän-
da bedömningsorganen samt betalar en er-
sättning för certifieringen direkt till bedöm-
ningsorganet. Certifieringen gäller under en 
bestämd tid som föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet. Kraftverksinnehavaren är 
också skyldig att ansöka om ny certifiering i 
fall de tekniska egenskaperna hos kraftver-
kets produktionssätt eller energikällor under 
certifieringens giltighetstid ändras på ett sätt 
som jämfört med den tidigare certifieringen 
påverkar eller kan påverka beviljandet av ur-
sprungsgarantier för den el som kraftverket 
producerar. I sättet att genomföra certifie-
ringen bör de tekniska egenskaperna och 
energikällorna hos det kraftverk som skall 
certifieras beaktas. I klara fall, såsom i fråga 
om vatten- och vindkraftverk, bör certifie-
ringen genomföras med ett enklare och till 
kostnaderna förmånligare förfarande än i frå-
ga om kraftverk som använder andra produk-
tionssätt och energikällor. 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas att en certifiering som grundar sig 
på ett annat certifieringssystem jämställs med 
en sådan certifiering som avses i denna para-
graf. På detta sätt är det möjligt att utnyttja 
certifieringar som ingår i andra certifierings-
system, om de uppfyller de krav som ställs 
på certifieringsförfarandet i denna lag. 

Bedömningsorganets certifieringsbevis bör 
innehålla de uppgifter om kraftverkets pro-
duktionssätt och energikällor som behövs vid 
beviljandet av ursprungsgaranti samt en be-
kräftelse på att den el som kraftverket produ-
cerar uppfyller kriterierna för beviljandet av 
ursprungsgaranti. Genom förordning av stats-
rådet kan utfärdas närmare bestämmelser om 
certifieringen och de uppgifter som ingår i 
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certiferingsbeviset. 
5 §. Utlämnande av uppgifter om kraftver-

kets produktionssätt och energikällor. Kraft-
verksinnehavaren bör lämna de uppgifter 
som behövs för beviljandet av ursprungsga-
rantin till den som beviljer denna garanti. 
Den föreslagna paragrafen innehåller bes-
tämmelser om kraftverksinnehavarens skyl-
dighet att lämna dessa uppgifter. Kraftverks-
innehavaren ansvarar för att uppgifterna är 
korrekta. Dessutom bestäms om kraftverks-
innehavarens skyldighet att sörja för att upp-
gifternas tillförlitlighet kan säkerställas i 
minst sex år från utgången av det kalenderår 
som uppgifterna gäller. Skyldigheten att be-
vara uppgifterna möjliggör också att man vid 
behov i efterhand kan kontrollera att de upp-
gifter som lämnats för beviljandet av ur-
sprungsgarantier är korrekta. 

Närmare bestämmelser om informations-
förfarandet och bevarandet av uppgifter kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

6 §. Förvägrande av ursprungsgaranti för 
viss tid. Det är frivilligt för elproducenterna 
att ansöka om ursprungsgaranti. Genom att 
ansöka om ursprungsgaranti för den el kraft-
verket producerar strävar elproducenten efter 
att öka det ekonomiska värdet på den el 
kraftverket marknadsför. För att förebygga 
eventuella missbruk föreslås i lagen en be-
stämmelse, enligt vilken Energimarknads-
verket, som är tillsynsmyndighet, kan förbju-
da den som beviljar ursprungsgarantier att 
bevilja ursprungsgaranti åt en kraftverksin-
nehavare som handlat felaktigt. 

Förbud kan utfärdas, om kraftverksinneha-
varen för att få ursprungsgaranti för el lämnat 
felaktiga uppgifter eller låtit bli att lämna 
uppgifter till bedömningsorganet eller den 
som beviljar ursprungsgaranti. En tilläggs-
förutsättning är att följden av detta förfarande 
har varit att ursprungsgaranti beviljats utan 
grund eller för en väsentligt större elmängd 
än vad som i verkligheten producerats. Ut-
färdandet av förbud förutsätter sålunda att 
kraftverksinnehavaren gjort sig skyldig till 
oaktsamhet. Förbudet kan utfärdas för en viss 
tid på högst två år och då längden på förbu-
det bestäms bör graden av oaktsamhet i 
kraftverksinnehavarens förfarande beaktas. 

Bedömningsorganet och den som beviljar 
ursprungsgaranti bör underrätta Energimark-

nadsverket vid misstanke om att kraftverks-
innehavaren för att få ursprungsgaranti läm-
nat felaktiga uppgifter eller helt underlåtit att 
lämna de uppgifter som behövs för beviljan-
det av ursprungsgaranti. Den som är skyldig 
att lämna uppgifter har dock inte till uppgift 
att bedöma om förfarandet eventuellt leder 
till att ursprungsgarantin förvägras för viss 
tid, utan det är Energimarknadsverket som 
skall utföra denna bedömning. 

7 §. Bedömningsorgan. Med bedömnings-
organ avses i denna lag en av Energimark-
nadsverket godkänd sammanslutning eller in-
rättning som verkar inom EES-området och 
som uppfyller de krav som ställs på ett be-
dömningsorgan i denna lag. En fysisk person 
kan inte verka som bedömningsorgan. 

8 §. Krav på bedömningsorgan och god-
kännande av bedömningsorgan. I paragrafen 
bestäms om förutsättningarna för godkän-
nande av ett bedömningsorgan. Bedöm-
ningsorganet har en central roll vid beviljan-
det av ursprungsgaranti. Därför är det nöd-
vändigt att få bekräftat att bedömningsorga-
nens certifieringar håller en tillräcklig och 
jämn kvalitet.  Genom krav som ställs på 
godkännandet av bedömningsorgan strävar 
man efter att dessa mål skall uppfyllas. 

Bedömningsorganet förutsätts för det första 
vara funktionellt och ekonomiskt oberoende 
av sådana som har en direkt eller indirekt 
fördel i anslutning till beviljandet av ur-
sprungsgarantier. För det andra bör organets 
personal ha en god teknisk och yrkesmässig 
utbildning i anslutning till verksamheten 
samt en tillräckligt omfattande erfarenhet av 
uppgifter som ger förtrogenhet med verk-
samheten. För det tredje förutsätts att organet 
har ett förfarande som enligt bedömningar är 
tillförlitligt och övervakat och med hjälp av 
vilket det kan säkerställas att ursprungsga-
rantin för el överensstämmer med kraven, 
samt behövliga anvisningar för verksamheten 
och uppföljningen av verksamheten. 

Energimarknadsverket bör godkänna en 
sammanslutning eller inrättning som uppfyl-
ler kraven som bedömningsorgan. Godkän-
nandet kan av särskilda skäl även ges för viss 
tid. 

9 §. Anmälning om förändringar i bedöm-
ningsorganets verksamhet. Sammanslutning-
en eller inrättningen bör uppfylla villkoren 
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för godkännande av bedömningsorgan under 
hela den tid som sammanslutningen eller in-
rättningen bedriver verksamhet som bedöm-
ningsorgan. Det förutsätts att bedömningsor-
ganet underrättar Energimarknadsverket om 
sådana förändringar i verksamheten som har 
verkningar för om de krav som ställts på be-
dömningsorganet uppfylls. 

10 §. Återkallande av godkännande av be-
dömningsorgan. I paragrafen bestäms om 
förutsättningarna för att återkalla godkän-
nandet av ett bedömningsorgan samt om för-
farandet för återkallande. Energimarknads-
verket kan återkalla godkännandet i första 
hand i fall att det uppdagas att bedömnings-
organet handlar i strid med bestämmelserna. 
Det kan bli aktuellt att återkalla ett godkän-
nande även i fall att sammanslutningen eller 
inrättningen inte längre uppfyller villkoren 
för godkännandet av bedömningsorgan. 

Energimarknadsverket skall innan ett god-
kännande återkallas ge bedömningsorganet 
möjlighet att avhjälpa bristen inom utsatt tid. 
Den tid som sätts ut skall vara så lång att be-
dömningsorganet har en faktisk möjlighet att 
avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps 
inom utsatt tid, kan Energimarknadsverket 
återkalla godkännandet. Energimarknadsver-
ket kan återkalla godkännandet också på be-
gäran av bedömningsorganet. I ett sådant fall 
kan godkännandet återkallas direkt på basis 
av ansökan. 
 
3 kap. Angivande av elens ursprung 

11 §. Angivande av elens ursprung i elfak-
turor och reklam. I paragrafen föreskrivs om 
de minimiuppgifter som elförsäljaren i sam-
band med angivandet av elens ursprung bör 
ge i elfakturor eller i bilagor till dem samt i 
reklam till elförbrukarna. Skyldigheten att 
ange uppgifter skall preciseras med bestäm-
melser som skall meddelas genom en förord-
ning av statsrådet. 

I elfakturor och reklam till elförbrukarna 
bör uppges vilka andelar de energikällor som 
använts till produktionen av den el som el-
försäljaren sålt i Finland under föregående 
kalenderår har i förhållande till den totala 
mängden el. Genom förordning av statsrådet 
skall närmare bestämmelser ges om på vilket 
sätt angivandet av elens ursprung skall 

genomföras. Genom förordningen skall när-
mare bestämmelser meddelas t.ex. om i hur-
dana elfakturor och hurdant reklammaterial 
de uppgifter om elens ursprung som avses i 
denna paragraf bör ges. 

Genom förordning av statsrådet skall också 
ges närmare bestämmelser om sätten att be-
räkna de olika energikällornas andel av elen. 
Särskilda bestämmelser är det nödvändigt att 
ge åtminstone om elbörsen samt om sätten att 
beräkna de olika energikällornas andel av 
den el som har skaffats utanför EES-området. 

Utöver informationen om energikällor bör i 
elfakturor och reklam uppges ur vilka offent-
liga informationskällor uppgifter kan fås om 
koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall från 
energikällorna för den el som elförsäljaren 
sålt under föregående kalenderår. Det förut-
sätts att dessa uppgifter lämnas i en offentlig 
informationskälla separat för varje försäljare 
och varje kalenderår. En offentlig informa-
tionskälla kan vara t.ex. en webbsida eller en 
statistisk publikation. Uppgifterna kan också 
lämnas i den aktuella elfakturan eller i en bi-
laga till denna eller i reklammaterial. 

Närmare bestämmelser om sättet att beräk-
na mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt 
avfall som uppkommit av elens energikällor 
skall meddelas genom förordning av statsrå-
det. Genom förordningen skall föreskrivas 
t.ex. att de uppgifter som skall anges kan 
räknas ut på basis av allmänt använda ge-
nomsnittliga statistiska storheter, t.ex. koeffi-
cienter för specifikt utsläpp eller andra lik-
nande storheter. Dessutom kan elförsäljaren 
vid behov även använda de värden som gäll-
er för den egna elanskaffningen, om dessa 
t.ex. leder till ett resultat som är förmånligt 
för försäljaren. I bestämmelserna förutsätts 
dock inte att uppgifter utreds för varje kraft-
verk särskilt eller för en kortare tidsperiod än 
ett kalenderår, eftersom sådana uppgifter 
skulle leda till att ett mycket dyrt utrednings- 
och verifieringssystem måste skapas och 
upprätthållas. 

Elförsäljaren förutsätts se till att det är möj-
ligt att säkerställa att uppgifterna är tillförlit-
liga åtminstone sex år efter utgången av det 
kalenderår som uppgifterna gäller. Denna 
skyldighet gör det möjligt för tillsynsmyn-
digheten att vid behov kontrollera uppgifter-
nas tillförlitlighet. Genom förordning av 
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statsrådet skall närmare bestämmelser kunna 
meddelas om hur de uppgifter som omfattas 
av anmälningsskyldigheten skall bevaras. 

Det föreslås dessutom att för elproducen-
ten, elimportören och elförsäljaren skall före-
skrivas en skyldighet att på elköparens begä-
ran ge denne de uppgifter som elköparen be-
höver för att uppfylla sin skyldighet enligt 1 
mom. i fråga om den el som är föremål för 
köpet. 
 
4 kap. Kompletterande bestämmelser och 

ikraftträdande 

12 §. Tillsyn. Det föreslås att tillsynen över 
att lagen om certifiering och angivande av 
elens ursprung iakttas samt förvaltningsupp-
gifterna överlåts på Energimarknadsverket, 
som verkar som en sådan elmarknadsmyn-
dighet som avses i elmarknadslagen. Certifie-
ringen av elens ursprung och beviljandet av 
ursprungsgarantier sker genom försorg av de 
bedömningsorgan som auktoriserats av Ener-
gimarknadsverket samt av den systemansva-
riga stamnätsinnehavaren. Tillsynsmyndighe-
tens uppgift är att i allmänna drag följa upp 
hur lagstiftningen genomförs samt att gripa 
in i situationer där aktörerna inte genomför 
sina lagstadgade skyldigheter eller handlar i 
strid med dem. Tillsynsmyndighetens behö-
righet gäller i efterhand. 

Konsumentombudsmannen övervakar be-
stämmelserna om marknadsföring i 2 kap. 
konsumentskyddslagen (38/1978). I paragra-
fen föreslås en förtydligande bestämmelse 
om att den tillsynsuppgift som åläggs Ener-
gimarknadsverket i denna lag inte begränsar 
konsumentombudsmannens behörighet vid 
tillsynen över marknadsföringen. Syftet med 
bestämmelsen är dessutom att säkerställa att 
konsumentombudsmannen vid sidan av kon-
sumentskyddslagen kan hänvisa till bestäm-
melserna i 3 kap. i denna lag till de delar de 
gäller marknadsföringen av el till konsumen-
terna. Konsumentombudsmannen har sålunda 
en av Energimarknadsverkets tillsynsuppgift 
oberoende behörighet att ingripa i marknads-
föringen av el till konsumenterna trots att 
verksamheten även kan bryta mot bestäm-
melserna i 3 kap. 

13 §. Utlämnande av uppgifter till Energi-
marknadsverket. I bestämmelsen föreskrivs 

om tillsynsmyndigheten Energimarknadsver-
kets rätt att från dem som övervakas få de 
uppgifter det behöver i sitt tillsynsarbete. 
Rätten att få uppgifter begränsar sig till upp-
gifter som är nödvändiga för att övervak-
ningsarbetet skall kunna utföras. Uppgifterna 
skall ges då Energimarknadsverket särskilt 
begär dem. 

En kraftverksinnehavare som har ansökt 
om ursprungsgaranti för el eller som har be-
viljats en sådan är skyldig att lämna uppgifter 
om kraftverkets produktionssätt och energi-
källor samt om de elmängder som det har 
producerat till Energimarknadsverket för att 
det skall vara möjligt att övervaka att ur-
sprungsgarantierna för el är korrekta. 

Den stamnätsinnehavare som ålagts sys-
temansvar och bedömningsorganet är i sin tur 
skyldiga att på uppmaning lämna ut sådana 
uppgifter till Energimarknadsverket som är 
nödvändiga för att det skall vara möjligt att 
kontrollera att elens ursprungsgarantier är 
korrekta eller för att de skyldigheter som fö-
reskrivs i 2 kap. i denna lag skall kunna 
övervakas. De uppgifter som avses i bes-
tämmelsen kan för det första gälla både verk-
samhet som bedrivs av den stamnätsinneha-
vare som ålagts systemansvar och bedöm-
ningsorganets verksamhet då det utför upp-
gifter enligt denna lag. Skyldigheten att läm-
na uppgifter gäller dessutom också sådana 
uppgifter i anslutning till beviljandet av ur-
sprungsgarantier som den stamnätsinnehava-
re som ålagts systemansvar eller bedöm-
ningsorganet har fått från de kraftverksinne-
havare som ansökt om ursprungsgarantier när 
de utfört uppgifter i anslutning till beviljan-
det av ursprungsgarantier. 

Elförsäljarna är för sin del skyldiga att ge 
Energimarknadsverket sådana uppgifter om 
energikällorna för den el de säljer som be-
hövs för att de skyldigheter som föreskrivs i 
3 kap. i denna lag skall kunna övervakas. 
Uppgifterna kan förutom användningen av 
energikällor även gälla deras miljökonse-
kvenser enligt bestämmelsen. 

Energimarknadsverket har rätt att kontrol-
lera att uppgifterna är korrekta i lokaler som 
innehas av den som övervakas och som inte 
omfattas av hemfrid. Syftet med bestämmel-
sen är att säkerställa att Energimarknadsver-
ket vid behov effektivt kan säkerställa att de 
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uppgifter som det behöver för tillsynen är 
korrekta t.ex. genom att förrätta syn vid 
kraftverket. 

14 §. Tvångsmedel. Energimarknadsverket, 
som fungerar som tillsynsmyndighet, är då 
det upptäcker försummelser eller felaktiga 
förfaranden skyldigt att ålägga det företag 
som handlat i strid med bestämmelserna att 
rätta sitt fel eller sin försummelse. Bestäm-
melsen tillämpas dock inte på det förfarande 
som avses i 5 §, vilket eventuellt kan leda till 
att ursprungsgarantin förvägras för en viss 
tid. 

Energimarknadsverket kan förena sitt för-
pliktande beslut eller ett beslut om den skyl-
dighet att lämna ut uppgifter som föreskrivs i 
denna lag med vite. Vid föreläggande och ut-
dömande av vite iakttas det förfarande som 
föreskrivs i viteslagen (1113/1990). 

15 §. Förpliktelserna för den som beviljar 
ursprungsgarantier och för bedömningsor-
ganet när de utför en offentlig förvaltnings-
uppgift. Beviljande av ursprungsgarantier 
samt ett bedömningsorgans certifieringsupp-
gift skall anses som sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som avses i 124 § grund-
lagen. För tryggande av principerna om god 
förvaltning bör ett företag, när det utför upp-
gifter med anknytning till dessa verksamhe-
ter, tillämpa lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003), språklagen (423/2003) och för-
valtningslagen (434/2003). Från kraven i 
språklagen skall undantag dock kunna göras i 
fråga om det språk som används i ursprungs-
garantibeviset och certifieringsbeviset, om 
kunden begär detta. För klarhetens skull skall 
det också föreskrivas att lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
skall tillämpas. Skyldigheten att tillämpa 
dessa offentligrättsliga bestämmelser begrän-
sas enbart till verksamheter som omfattas av 
en offentlig förvaltningsuppgift. Bestämmel-
serna skall följaktligen inte tillämpas på före-
tagets övriga verksamheter som står utanför 
den offentliga förvaltningsuppgiften. 

Med stöd av 40 kap. strafflagen (604/2002) 
skall de personer som sköter uppgifter som 
gäller beviljande av ursprungsgarantier och 
ett bedömningsorgans uppgifter, vid skötseln 
av dessa uppgifter omfattas av ett straffrätts-
ligt tjänsteansvar, eftersom dessa personer 

skall anses som sådana personer som avses i 
strafflagen 40:11 och som utövar offentlig 
makt. 

16 §. Ändringssökande i förvaltningsbeslut. 
Ändring i Energimarknadsverkets beslut söks 
genom besvär enligt vad som bestäms i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Förslaget 
stämmer överens med de allmänna procedur-
bestämmelser som skall följas i fråga om 
förvaltningsbeslut. Besvärshandläggare i för-
sta instans skall de regionala förvaltnings-
domstolarna vara. Det föreslagna förfarandet 
är motiverat av det skälet att de ärenden som 
skall avgöras till sin art är ärenden som i ty-
piska fall ankommer på förvaltnings- och till-
synsmyndigheten och där de som är föremål 
för ärendena är företag belägna på olika håll i 
landet, av vilka en del också är små. Be-
svärsvägen är det också nödvändigt att göra 
enhetlig med den besvärsväg som gäller be-
slut om beviljande av ursprungsgarantier 
samt om certifieringsbevis. 

17 §. Ändringssökande i beslut av den som 
beviljar ursprungsgarantier och av bedöm-
ningsorganet. För att det nämnda rättsskyd-
det i 124 § grundlagen skall genomföras för-
utsätts att rättelse kan sökas i beslut av den 
som beviljar ursprungsgarantier och av be-
dömningsorganet. Ändringssökandet i fråga 
om beslut som meddelats i dessa fall skall 
ske i två steg. Först skall den som söker änd-
ring be den som beviljar ursprungsgarantier 
eller bedömningsorganet göra en rättelse i sitt 
beslut om ursprungsgaranti eller certifie-
ringsbevis inom 30 dagar efter det sökanden 
har fått del av beslutet. Den som är missnöjd 
med det beslut denne fått vid rättelseförfa-
randet kan sedan söka ändring i detta på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen. I paragrafen skall den som beviljar ur-
sprungsgarantier och bedömningsorganen 
åläggas att till sina beslut foga anvisningar 
om hur man yrkar på rättelse. 

18 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Bestämmelser som är nödvändiga för 
att lagen skall kunna verkställas utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

19 §. Ikraftträdande. Det föreslås att be-
stämmelserna om ursprungsgaranti för el 
som bygger på RES-E-direktivet skall träda i 
kraft den 27 oktober 2003. Direktivet skall 
verkställas före detta eller, om behandlingen 
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av propositionen då fortfarande pågår, så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst.  Bestämmelsen i 3 
kap. om angivande av elens ursprung bygger 
åter på det nya direktivet om den inre mark-
naden för el och den nämnda skyldigheten att 
ange elens ursprung skall verkställas före den 
1 juli 2004. Därför föreslås att skyldigheten i 
11 § tillämpas på fakturor och reklam som 
sänds till elförbrukarna den 1 juli 2004 eller 
därefter. 
 
1.2. Lag om ändring av 9 och 14 § el-

marknadslagen 

9 §. Det föreslås att 9 § elmarknadslagen 
som gäller anslutningsskyldigheten komplet-
teras genom att det i 2 mom. tas in en be-
stämmelse enligt vilken anslutningsvillkoren 
och de tekniska kraven för anslutning skall 
vara objektiva och icke-diskriminerande och 
beakta de krav som ett driftssäkert och effek-
tivt elsystem kräver. Nätinnehavaren bör of-
fentliggöra de tekniska anslutningskraven. 
Den föreslagna preciseringen ändrar inte la-
gens innehåll, eftersom motsvarande skyl-
digheter för närvarande ingår i 12 och 14 §. 
Den föreslagna preciseringen gör dock la-
gens tillämpning klarare, eftersom det centra-
la innehållet i anslutningsskyldigheten fram-
går av samma lagrum. Dessutom föreslås för 
nätinnehavare en skyldighet enligt RES-E-
direktivet att på begäran ge den som ansluter 
sig en täckande och detaljerad uppskattning 
av anslutningskostnaderna. De föreslagna 
ändringarna gäller anslutningen av både el-
driftsställen och alla kraftverk till elnätet. 

14 §. Det föreslås att 14 § elmarknadsla-
gen, som reglerar prissättningen av nättjäns-
ter, preciseras så att kostnaderna och förde-
larna med anslutningen av en elproduktions-
anläggning till elnätet beaktas i prissättning-
en av nättjänster. Detta krav i RES-E-
direktivet kan anses redan ingå i elmarknads-
lagen, men bestämmelsen är oklar på denna 
punkt. Därför är det motiverat att den aktuel-
la principen tas in i bestämmelsen på ett en-
tydigt sätt. De fördelar som avses i bestäm-
melsen är t.ex. att nätförlusterna minskar 
samt att de avgifter som nätinnehavaren skall 
betala och som hör till den högre nätnivån 
sjunker. Kravet på kostnadsmotsvarighet som 

grund för prissättningen av nättjänster, vilket 
ingår i 14 § 2 mom. elmarknadslagen, kom-
mer dock att bibehållas, eftersom syftet med 
ändringen är att förbättra realiseringen av 
kostnadsmotsvarigheten vid prissättningen av 
nättjänsterna mellan olika kundgrupper samt 
mellan nätinnehavarens olika tariffer. Be-
stämmelsen innebär inte heller en övergång 
till prissättning per anslutningspunkt, utan 
bestämmelserna i 15 § elmarknadslagen om 
att punktprissättning skall tillämpas i alla el-
nät samt om att en prissättning som inte är 
beroende av avstånd skall tillämpas i distri-
butionsnätet fortfarande skall utgöra den 
grund på vilken prissättningen av nättjänster 
bygger. Kravet på att fördelarna med anslut-
ningen skall beaktas i prissättningen av nät-
tjänster gäller utom elproduktion från förny-
bara energikällor även alla andra elproduk-
tionsformer. 
 
2.  Närmare bestämmelser 

Avsikten är att med stöd av bestämmelser-
na om bemyndigande i lagen om certifiering 
och angivande av elens ursprung ge en för-
ordning av statsrådet med närmare bestäm-
melser om systemet med ursprungsgaranti 
för el. 

Genom en förordning av statsrådet före-
skrivs i första hand om på vilket sätt och från 
vilka energikällor el skall produceras för att 
beviljas sådana ursprungsgarantier som avses 
i lagen. I första skedet beviljas ursprungsga-
rantier för el som producerats från förnybara 
energikällor. Med el som producerats från 
förnybara energikällor avses i detta samman-
hang el som producerats från sådana förnyba-
ra energikällor som definieras i RES-E-
direktivet, dvs. produktion som baserar sig på 
enbart förnybara energikällor (vindkraft, sol-
energi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, 
vattenkraft, biomassa, avfallsgas, gas från av-
loppsreningsverk samt biogaser) samt den 
produktionsandel i kraftverk som använder 
traditionella bränslen som produceras från 
förnybar energi. Avsikten är att i ett senare 
skede ta med de elproduktionssätt som om-
fattas av tillämpningsområdet för det direktiv 
om kombinerad produktion av el och värme 
som är under beredning i systemet för ur-
sprungsgarantier. 
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Genom förordning av statsrådet kan också 
föreskrivas att ursprungsgarantin kan inne-
hålla sådana uppgifter om på vilket sätt och 
från vilka energikällor elen producerats som 
kompletterar uppgifterna i 2 §. Avsikten är 
att genom förordning av statsrådet föreskriva 
att det i en ursprungsgaranti för el som pro-
ducerats med vattenkraft bör framgå det ak-
tuella vattenkraftverkets produktionskapaci-
tet. 

Genom förordning av statsrådet skall före-
skrivas om giltighetstiden för en certifiering 
som ett bedömningsorgan har gett. Dessutom 
kan genom förordning av statsrådet föreskri-
vas att en certifiering som baserar sig på ett 
annat certifieringssystem jämställs med en 
certifiering enligt denna lag. Avsikten är att 
genom förordning föreskriva att en certifie-
ring som ansluter sig till det europeiska 
RECS-projektet jämställs med sådan certifie-
ring som avses i den föreslagna lagen. Detta 
är motiverat därför att avsikten är att certifie-
ringsförfarandet enligt den föreslagna lagen 
skall bygga på den grund som certifierings-
förfarandet i RECS-projektet skapar. Genom 
förordning av statsrådet kan ytterligare utfär-
das närmare bestämmelser om certifieringen 
och uppgifterna i certifieringsbeviset samt 
om det informationsförfarande enligt vilket 
den som ansöker om ursprungsgaranti förser 
den som beviljar ursprungsgarantier med de 
uppgifter som behövs för att ursprungsgaran-
ti skall kunna beviljas. Vid behov utfärdas 
genom förordning också närmare bestämmel-
ser om bevarandet av de uppgifter om pro-
duktionssätt och energikällor som behövs vid 
beviljandet av ursprungsgarantier. 

Avsikten är att med stöd av den bestäm-
melse om bemyndigande som ingår i 11 § i 
förslaget till lag om certifiering och angivan-
de av elens ursprung skall en särskild förord-
ning av statsrådet ges, i vilken närmare be-
stämmelser skall meddelas om angivandet av 
elens ursprung i fakturering och reklammate-
rial som riktas till elförbrukarna. Genom för-
ordning av statsrådet skall det föreskrivas om 
på vilket sätt angivandet av elens ursprung 
bör genomföras. Genom förordningen skall 
närmare bestämmelser meddelas t.ex. om i 

hurdana elfakturor och hurdant reklammate-
rial de uppgifter om elens ursprung som av-
ses i denna paragraf skall ges. Genom för-
ordning av statsrådet skall också meddelas 
närmare bestämmelser om sättet att beräkna 
de olika energikällornas andel av elen. Sär-
skilda bestämmelser är det också nödvändigt 
att meddela åtminstone om elbörsen samt om 
sättet att beräkna de olika energikällornas 
andel av den el som har skaffats utanför 
EES-området. Genom förordning skall vidare 
meddelas bestämmelser om sättet att beräkna 
mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt 
avfall som uppkommit av elens olika energi-
källor. Genom förordning skall föreskrivas 
t.ex. att de uppgifter som skall uppges kan 
räknas ut på basis av allmänt använda ge-
nomsnittliga statistiska storheter, t.ex. storhe-
ter för specifikt utsläpp eller andra liknande 
storheter. Dessutom kan elförsäljaren vid be-
hov även använda de värden som gäller för 
den egna elanskaffningen, om dessa t.ex. le-
der till ett resultat som är förmånligt för för-
säljaren. Genom förordning av statsrådet 
skall närmare bestämmelser dessutom kunna 
meddelas om bevarandet av de uppgifter som 
omfattas av skyldigheten att ange elens ur-
sprung. 
 
 
3.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 
27 oktober 2003, före vilket RES-E-
direktivet senast skall verkställas eller, om 
behandlingen av propositionen då fortfarande 
pågår, så snart som möjligt efter det att den 
har antagits och blivit stadfäst. Bestämmel-
sen i 3 kap. om skyldigheten att ange elens 
ursprung bygger åter på det nya direktivet 
om den inre marknaden för el. Nämnda skyl-
dighet skall verkställas före den 1 juli 2004. 
Det praktiska genomförandet av skyldigheten 
förutsätter också att elförsäljarna ges tillräck-
ligt med tid för förberedelserna. Därför före-
slås att skyldigheten enligt 11 § tillämpas på 
fakturor och reklam som sänds till elförbru-
karna den 1 juli 2004 eller därefter. 
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Lagförslagen 
 
 

1. 
 
 

Lag 

om certifiering och angivande av elens ursprung 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Genom denna lag föreskrivs om förfaran-
den med vars hjälp kraftverksinnehavare kan 
certifiera ursprunget för el som producerats 
på särskilt reglerade produktionssätt och från 
särskilt reglerade energikällor samt om mi-
nimiskyldigheterna för elförsäljare när det 
gäller att ange elens ursprung. Vid certifie-
ringen av elens ursprung kan i stället för den 
ursprungsgaranti för el som föreskrivs i den-
na lag användas även andra certifieringssätt. 
 

2 kap. 

Certifiering av elens ursprung 

2 § 

Ursprungsgaranti för el 

Ursprungsgarantin för el innehåller infor-
mation om på vilket sätt och från vilka ener-
gikällor elen producerats samt ett omnäm-
nande av produktionstidpunkt och produk-
tionsplats. Genom förordning av statsrådet 
kan föreskrivas att ursprungsgarantin för el 
också bör innehålla andra uppgifter om på 
vilket sätt och från vilka energikällor elen 
producerats. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 

om på vilket sätt och från vilka energikällor 
el skall vara producerad för att beviljas ur-
sprungsgaranti enligt denna lag. 
 

3 § 

Beviljande av ursprungsgaranti 

En stamnätsinnehavare som ålagts system-
ansvar har till uppgift att bevilja ursprungs-
garantier för el på ett sätt som är objektivt 
och icke-diskriminerande för parterna på el-
marknaden. Prissättningen av service i an-
slutning till beviljandet av ursprungsgaranti 
skall vara skälig. Försäljningsvillkoren och 
försäljningspriserna för servicen skall publi-
ceras. 

Ursprungsgaranti för el skall på begäran 
beviljas för el som produceras på ett sätt som 
hör till tillämpningsområdet för denna lag 
och för el som producerats från energikällor 
som hör till tillämpningsområdet för denna 
lag, om 

1) elproduktionssättet och energikällorna 
har certifierats i enlighet med denna lag, och 

2) sökanden har lämnat de uppgifter som 
beviljandet av ursprungsgaranti förutsätter 
till den som beviljar ursprungsgaranti. 
 

4 § 

Certifiering av kraftverkets produktionssätt 
och energikällor  

Bedömningsorganet skall certifiera kraft-
verkets produktionssätt och energikällor in-
nan ursprungsgarantier kan beviljas för den 
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el som kraftverket producerar. Certifieringen 
gäller under en tid om vilken föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. Certifieringen 
skall förnyas under sin giltighetstid, om de 
tekniska egenskaperna hos kraftverkets pro-
duktionssätt eller energikällor jämfört med 
den tidigare certifieringen förändras på ett 
sätt som påverkar eller kan påverka beviljan-
det av ursprungsgarantier för den el kraftver-
ket producerar. Genom förordning av statsrå-
det kan dessutom föreskrivas att en certifie-
ring som baserar sig på ett annat certifie-
ringssystem jämställs med en certifiering en-
ligt denna lag. 

Bedömningsorganets certifieringsbevis 
skall innehålla de uppgifter om kraftverkets 
produktionssätt och energikällor som behövs 
vid beviljandet av ursprungsgaranti samt en 
bekräftelse på att den el som kraftverket pro-
ducerar uppfyller villkoren för beviljandet av 
ursprungsgaranti. Genom förordning av stats-
rådet kan utfärdas närmare bestämmelser om 
certifiering och uppgifterna i certifieringsbe-
viset. 
 

5 § 

Utlämnande av uppgifter om kraftverkets 
produktionssätt och energikällor 

Kraftverksinnehavaren skall till den som 
beviljar ursprungsgarantin lämna uppgifter 
om vilket produktionssätt och vilka energi-
källor kraftverket har använt för att produce-
ra den elmängd som ursprungsgarantin gäl-
ler. Kraftverksinnehavaren skall sörja för att 
det kan säkerställas att uppgifterna om pro-
duktionssätt och energikällor är tillförlitliga 
under minst sex år efter utgången av det ka-
lenderår som uppgifterna gäller. Närmare be-
stämmelser om informationsförfarandet och 
bevarandet av uppgifterna om produktions-
sätt och energikällor kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

6 § 

Förvägrande av ursprungsgaranti för viss tid 

Energimarknadsverket kan vägra bevilja 
ursprungsgaranti för el till en kraftverksinne-
havare som har ansökt om ursprungsgaranti 

för el eller till en som beviljats en sådan för 
högst två år, om kraftverksinnehavaren för 
att få ursprungsgaranti för el har lämnat fel-
aktiga uppgifter till bedömningsorganet eller 
den som beviljar ursprungsgaranti eller un-
derlåtit att lämna uppgifter till bedömnings-
organet eller den som beviljar ursprungsga-
ranti och detta förfarande lett till att ur-
sprungsgaranti för el har beviljats utan grund 
eller för en elmängd som är väsentligt större 
än den som i verkligheten producerats. 

Bedömningsorganet och den som beviljar 
ursprungsgaranti för el skall underrätta Ener-
gimarknadsverket vid misstanke om att en 
kraftverksinnehavare gått till väga på det sätt 
som avses i 1 mom. 
 

7 § 

Bedömningsorgan 

Med bedömningsorgan avses i denna lag en 
av Energimarknadsverket godkänd samman-
slutning eller inrättning inom EES-området 
som uppfyller kraven på ett bedömningsor-
gan. 
 

8 § 

Krav på bedömningsorgan och godkännande 
av bedömningsorgan 

Ett bedömningsorgan skall uppfylla följan-
de krav: 

1) organet är funktionellt och ekonomiskt 
oberoende av instanser som har direkt eller 
indirekt intresse i saken, 

2) organets personal har god teknisk och 
yrkesmässig utbildning samt en tillräckligt 
omfattande erfarenhet av uppgifter som ger 
förtrogenhet med verksamheten, samt 

3) organet har ett enligt bedömningar till-
förlitligt och övervakat förfarande med vars 
hjälp överensstämmelsen med kraven på 
elens ursprung säkerställs, samt behöriga an-
visningar för verksamheten och uppföljnin-
gen av den. 

Energimarknadsverket skall godkänna en 
sammanslutning eller inrättning som uppfyl-
ler kraven som ett sådant bedömningsorgan 
som avses i denna lag. Godkännandet kan av 
särskilda skäl ges för viss tid. 
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9 § 

Anmälning om förändringar i bedömnings-
organets verksamhet 

Bedömningsorganet skall underrätta Ener-
gimarknadsverket om sådana förändringar i 
verksamheten som har verkningar för hur 
kraven uppfylls. 
 

10 § 

Återkallande av godkännande av bedöm-
ningsorgan 

Om bedömningsorganet handlar i strid med 
bestämmelserna eller inte uppfyller kraven 
på godkännande, skall Energimarknadsverket 
uppmana bedömningsorganet att avhjälpa 
bristen inom utsatt tid. Om bristen inte av-
hjälps inom utsatt tid, kan Energimarknads-
verket återkalla godkännandet. 
 
 

3 kap. 

Angivande av elens ursprung 

11 § 

Angivande av elens ursprung i elfakturor och 
reklam 

Elförsäljaren skall i elfakturor eller i bila-
gor till dem samt i reklam till elförbrukarna 
lämna uppgifter om ursprunget i fråga om 
den el som denne säljer i Finland som följer: 

1) uppgifter om vilka andelar de energikäl-
lor som använts till produktionen av den el 
som elförsäljaren sålt under föregående ka-
lenderår utgör i förhållande till den totala 
mängden såld el, samt 

2) en hänvisning till offentliga informa-
tionskällor med uppgifter om koldioxidut-
släpp och radioaktivt avfall från energikäl-
lorna för den el som elförsäljaren sålde under 
föregående kalenderår. 

Elförsäljaren bör sörja för att det kan säker-
ställas att de uppgifter som avses i 1 mom. är 
tillförlitliga minst sex år efter utgången av 
det kalenderår som uppgifterna gäller. 

Elproducenten, elimportören och elförsälja-

ren är skyldiga att på begäran av elköparen 
lämna denne de uppgifter som elköparen be-
höver för att uppfylla sin förpliktelse enligt 1 
mom. i fråga om den el som är föremål för 
köpet. 

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser meddelas om 

1) sättet att ange elens ursprung, 
2) sättet att beräkna de olika energikällor-

nas andel av elen, 
3) sättet att beräkna mängden koldioxidut-

släpp och radioaktivt avfall som uppkommer 
av elens olika energikällor, samt 

4) bevarandet av de uppgifter som omfattas 
av förpliktelsen att ange elens ursprung. 

 
 

4 kap. 

Kompletterande bestämmelser och ikraft-
trädande 

12 § 

Tillsyn 

Energimarknadsverket har till uppgift att 
övervaka att denna lag iakttas. 

Utan hinder av denna lag eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den övervakas 
med stöd av konsumentskyddslagen 
(38/1978) marknadsföringens lagenlighet då 
el marknadsförs för konsumenterna. 
 
 

13 § 

Utlämnande av uppgifter till Energimark-
nadsverket 

En kraftverksinnehavare som har ansökt 
om ursprungsgaranti för el eller som har be-
viljats en sådan är skyldig att på uppmaning 
lämna uppgifter till Energimarknadsverket 
om kraftverkets produktionssätt och energi-
källor samt vilka elmängder det har produce-
rat för att riktigheten i ursprungsgarantierna 
för el skall kunna övervakas. 

Den stamnätsinnehavare som ålagts sy-
stemansvar och ett bedömningsorgan är 
skyldiga att på uppmaning lämna sådana 
uppgifter till Energimarknadsverket som be-
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hövs för att riktigheten i ursprungsgarantier 
för el eller de skyldigheter som föreskrivs i 2 
kap. skall kunna övervakas. 

Elförsäljaren är skyldig att på uppmaning 
lämna Energimarknadsverket sådana uppgif-
ter om energikällorna för den el elförsäljaren 
säljer som behövs för att skyldigheterna en-
ligt 3 kap. skall kunna övervakas. 

Energimarknadsverket har rätt att kontrol-
lera uppgifternas riktighet i lokaler som in-
nehas av den som övervakas och som inte 
omfattas av hemfriden. 
 
 

14 § 

Tvångsmedel 

Om någon bryter mot eller försummar sina 
skyldigheter enligt denna lag eller författ-
ningar som utfärdats med stöd av den, skall 
Energimarknadsverket ålägga denna att rätta 
sitt fel eller sin försummelse. 

Energimarknadsverket kan förena ett så-
dant förpliktande beslut som avses i 1 mom. 
eller ett sådant beslut som gäller skyldigheten 
att lämna uppgifter enligt denna lag med vite. 
Vid föreläggande eller utdömande av vite 
iakttas förfarandet i viteslagen (1113/1990). 
 
 

15 § 

Förpliktelserna för den som beviljar ur-
sprungsgarantier och för bedömningsorganet 
när de utför en offentlig förvaltningsuppgift 

När den som beviljar ursprungsgarantier 
och bedömningsorganet sköter sådana offent-
liga förvaltningsuppgifter som avses i denna 
lag skall de följa det som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003), språklagen (423/2003) och för-
valtningslagen (434/2003). På begäran av en 
kund kan undantag dock göras från tillämp-
ningen av kraven i språklagen i fråga om det 
språk som används i elens ursprungsgaranti 
och certifieringsbeviset. 
 

16 § 

Ändringssökande i förvaltningsbeslut 

Ändring i ett beslut som Energimarknads-
verket utfärdar med stöd av denna lag får sö-
kas genom besvär enligt vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 

17 § 

Ändringssökande i beslut av den som beviljar 
ursprungsgarantier och av bedömningsorga-

net 

I ett beslut av den som beviljar ursprungs-
garantier, vilket gäller garanti över elens ur-
sprung, och i ett beslut av bedömningsorga-
net, vilket gäller ett certifieringsbevis, får rät-
telse sökas inom 30 dagar efter det sökanden 
har fått del av beslutet. Till ett beslut skall 
fogas anvisningar om hur man yrkar på rät-
telse. Om rättelseförfarandet föreskrivs när-
mare genom förordning av statsrådet. 

I ett beslut som den som beviljar ur-
sprungsgarantier och bedömningsorganet har 
fattat i ett rättelseförfarande, söks ändring 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. 
 

18 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

19 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   200 . Skyl-
digheten i 11 § tillämpas på fakturor och rek-
lam som sänds till elförbrukarna den 1 juli 
2004 eller därefter. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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2. 
Lag 

om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 9 § 2 mom. och 14 § 3 mom. 

som följer: 
9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nätinnehavaren skall på begäran och mot 

skälig ersättning till sitt nät ansluta eldrifts-
ställen och elproduktionsinrättningar inom 
sitt verksamhetsområde som uppfyller de 
tekniska kraven (anslutningsskyldighet). An-
slutningsvillkoren och de tekniska kraven 
skall vara objektiva och icke-diskriminerande 
och beakta de krav som ett driftsäkert och ef-
fektivt elsystem ställer. Nätinnehavaren skall 
offentliggöra de tekniska kraven för anslut-
ning. Nätinnehavaren skall på begäran av den 
som ansluter sig ge denna en täckande och 
tillräckligt detaljerad uppskattning av anslut-
ningskostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I prissättningen av nättjänsterna får inte 
finnas ogrundade villkor eller begränsningar 
eller sådana som uppenbarligen begränsar 
konkurrensen inom elhandeln. I den skall 
dock beaktas de villkor som elsystemets 
funktionsduglighet och effektivitet kräver 
samt de kostnader och fördelar som föranleds 
av att en elproduktionsinrättning ansluts till 
nätet. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den   200 . 
 

————— 

Helsingfors den 10 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Parallelltexter 

2. 
 

Lag 

om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 9 § 2 mom. och 14 § 3 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Nätinnehavaren skall på begäran och mot 
skälig ersättning till sitt nät ansluta eldrifts-
ställen och elproduktionsinrättningar inom 
sitt verksamhetsområde som uppfyller de 
tekniska kraven (anslutningsskyldighet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Nätinnehavaren skall på begäran och mot 
skälig ersättning till sitt nät ansluta eldrifts-
ställen och elproduktionsinrättningar inom 
sitt verksamhetsområde som uppfyller de 
tekniska kraven (anslutningsskyldighet). An-
slutningsvillkoren och de tekniska kraven 
skall vara objektiva och icke-diskriminer-
ande och beakta de krav som ett driftsäkert 
och effektivt elsystem ställer. Nätinnehava-
ren skall offentliggöra de tekniska kraven 
för anslutning. Nätinnehavaren skall på be-
gäran av den som ansluter sig ge denna en 
täckande och tillräckligt detaljerad upp-
skattning av anslutningskostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I prissättningen av nättjänsterna får inte 
finnas ogrundade villkor eller begränsningar 
eller sådana som uppenbarligen begränsar 
konkurrensen inom elhandeln. I den skall 
dock beaktas de villkor som elsystemets 
funktionsduglighet och effektivitet kräver. 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I prissättningen av nättjänsterna får inte 
finnas ogrundade villkor eller begränsningar 
eller sådana som uppenbarligen begränsar 
konkurrensen inom elhandeln. I den skall 
dock beaktas de villkor som elsystemets 
funktionsduglighet och effektivitet kräver 
samt de kostnader och fördelar som föran-
leds av att en elproduktionsinrättning an-
sluts till nätet 

——— 
Denna lag träder i kraft den   200 . 

——— 
 

 


