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1 Bakgrund och syfte
Dessa villkor och krav (nedan ”Servicevillkor”) gäller Kontoinnehavare i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla och dess Användare. I dessa servicevillkor beskrivs villkoren för användning av Energimyndighetens ursprungsgarantiregister för värme och kyla, samt på vilka
villkor Energimyndigheten tillhandahåller tjänster för säkerställande av ursprunget på värme
och kyla genom ursprungsgarantiregistret. Servicevillkoren grundas på lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021, nedan ”ursprungsgarantilagen”) samt på statsrådets förordning
om ursprungsgarantier för energi (1081/2021, nedan ”ursprungsgarantiförordningen”) som
de i ursprungsgarantisystemet är skyldiga att efterfölja.
2 Definitioner
I dessa servicevillkor avses med:
1) Aggregerare en Kontoinnehavare med fullmakt, som för Energiproduktionsanläggningens innehavare förvaltar dennes Energiproduktionsanläggning i Registret, och
agerar för Energiproduktionsanläggningens innehavare i ärenden som gäller ursprungsgarantier, såsom beviljande och återkallande.
2) Ursprungsgaranti är ett digitalt dokument, som är ett bevis på att en viss energiandel
eller energimängd har producerats med förnybara energikällor, med kärnkraft, med
effektiv samproduktion eller ur spillvärme eller spillkyla.
3) Bedömningsorgan är en sammanslutning som godkänts av tillsynsmyndigheten och
verkar inom EES-området och uppfyller de krav som ställs på ett bedömningsorgan
enligt 25 § 1 mom. i lagen om ursprungsgarantier.
4) Energiproduktionsanläggning är en energiproduktionsanläggning som Kontoinnehavaren äger eller förvaltar i registret för värme och kyla, och som denna lagt till i registret för värme och kyla.
5) Energiproduktionsanläggningens innehavare är en fysisk eller juridisk person som
äger en energiproduktionsanläggning.
6) Registret för värme och kyla eller Registret är det digitala ursprungsgarantiregistret
för värme och kyla.
7) Registerförare är Energimyndigheten som administrerar registret för värme och kyla.
8) Servicevillkor är dessa gällande servicevillkor och de villkor och förutsättningar som
beskrivs för att använda Registret för värme och kyla.
9) Kontoinnehavare är en aktör som är registrerad i Registret för värme och kyla och har
ett konto eller konton i Registret för värme och kyla. I registret är Kontoinnehavaren
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en organisation som specificeras i ansökan om registrering av kontoinnehavare i registret för ursprungsgarantier för värme och kyla.
10) Användare är en användare av Registret för värme och kyla, som kan ha olika nivåer
av rättigheter för administrering av konton och energiproduktionsanläggningar, som
till exempel rätt att förvalta sin Kontoinnehavares ursprungsgarantikonton i Registret,
ursprungsgarantier i dem och energiproduktionsanläggningar som är registrerade för
Kontoinnehavaren.
3 Kontoinnehavarens förpliktelser och registeranvändning
3.1 Att godkänna servicevillkoren och ge fullmakt
Kontoinnehavarna förbinder sig att efterfölja de gällande Servicevillkoren i det här dokumentet dnr 3582/460/2021 samt efterfölja Registerförarens uppdaterade anvisningar dnr
125/070002/2022. Att godkänna Servicevillkoren och efterfölja dem är ett krav för att registreras och använda Registret för värme och kyla. Vid ansökande till Kontoinnehavare meddelar Kontoinnehavaren Registerföraren om Användare som agerar för kontoinnehavaren i Registret för värme och kyla. Om en Användare inte är en person som ensam har firmateckningsrätt för det företag som är Kontoinnehavare, ska Kontoinnehavaren lämna en fullmakt för den.
Fullmakten lämnas i samband med registrering till Registret för värme och kyla. Användaren
som Kontoinnehavaren gett fullmakt för kan lägga till nya Användare till Registret som agerar
i Registret för Kontoinnehavarens räkning med olika nivåer av rättigheter.
Kontoinnehavaren ansvarar för de åtgärder som Användare, som Kontoinnehavaren gett fullmakt att agera i Registret, samt de Användare som tilldelats behörighet till Registret har gett
fullmakt för att agera i Registret utför i Registret för värme och kyla. Servicevillkoren förpliktigar Kontoinnehavaren och dennes aktuella Användare - och andra Användare, och byte av
Användare befriar inte Kontoinnehavaren från att efterfölja Servicevillkoren.
En Kontoinnehavare som verkar som Aggregerare är skyldig att lämna en fullmakt av Energiproduktionsanläggningens förvaltare till Registerföraren av Registret för värme och kyla i samband med att Energiproduktionsanläggningen läggs till i Registret. Aggregeraren ansvarar för
alla åtgärder som utförs för Energiproduktionsanläggningen i Registret för värme och kyla.
3.2 Att ansöka till registret och utträda ur registret
3.2.1 Att anslutas till registret och öppna konton
En aktör som ansöker till registret ska till Registerföraren lämna specifika dokument som Registerföraren skilt meddelat för att registrera Kontoinnehavaren.
Registerföraren för Registret för värme och kyla godkänner och lägger till Kontoinnehavare i
Registret för värme och kyla efter ett beslut om att registrera Kontoinnehavaren, eller avslår
ansökan med ett förvaltningsbeslut. För den sökande öppnar Registerföraren ett konto, varefter denna är en Kontoinnehavare.
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3.2.2 Deaktivering av en Kontoinnehavare och en Energiproduktionsanläggning
En Kontoinnehavare kan ansöka om att en registrerad organisation eller Energiproduktionsanläggning deaktiveras genom att begära det skriftligt av Energimyndigheten. Utifrån meddelandet utför Registerföraren de åtgärder som behövs för att deaktivera Kontoinnehavaren eller
Energiproduktionsanläggningen.
Kontoinnehavarens förpliktelser enligt dessa servicevillkor samt övriga förpliktelser enligt Registerförarens anvisningar upphör, när Kontoinnehavarens organisation har permanent deaktiverats ur Registret för värme och kyla, alla upplupna avgifter är betalade, de beviljade ursprungsgarantierna är återkallade eller makulerade och eventuella överföringar är utförda,
samt Energimyndigheten har utfört de åtgärder som behövs för att ta bort kontoinnehavaren
ur registret.
När Energiproduktionsanläggningen deaktiveras ansvarar Kontoinnehavaren för att beviljanden, överföringar, återkallanden och eventuella övriga åtgärder som gäller Energiproduktionsanläggningen är uppdaterade.
Specifika uppgifter om deaktivering av Kontoinnehavaren och Energiproduktionsanläggningen
finns i Energimyndighetens anvisning dnr 125/070002/2022 och på Energimyndighetens hemsida.
3.3 Verifiering
Energiproduktionsanläggningens produktionssätt och energikällor för värme och kyla ska verifieras i enlighet med ursprungsgarantilagen, innan det är möjligt att bevilja Ursprungsgarantier för värme och kyla eller spillvärme och spillkyla som produceras av Energiproduktionsanläggningen.
Godkända verifieringssätt är enligt ursprungsgarantilagen och ursprungsgarantiförordningen
Bedömningsorganets verifieringsintyg, verifiering inom det europeiska ursprungscertifieringssystemet för energi (European Energy Certificate System, EECS) samt ett godkännande som
getts med stöd av 15 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
(1396/2010), och näringsidkarens ansökan om en enhetlig delning av utsläppsrätter utan kostnad. Energiproduktionsanläggningens innehavare ska se till att verifieringsintyget för den registrerade Energiproduktionsanläggningen är ändamålsenligt, korrekt och giltigt.
3.4 Att bevilja och återkalla ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier ansöks och beviljas per produktionsperiod. Ursprungsgarantier från en
och samma produktionsperiod kan ansökas bara en gång. Ursprungsgarantier ska ansökas senast på Energimyndighetens utsatta datum.
Enligt Energimyndighetens föreskrift dnr 58/000002/20221 ska den certifieringsskyldighet som
avses i 10 § i ursprungsgarantilagen för värme eller kyla eller spillvärme eller spillkyla uppfyllas

1

Träder i kraft i mars 2022, motsvarar huvudsakligen föreskrift dnr 1392/002/2020.
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genom att före den 31 mars innevarande kalenderår återkalla ursprungsgarantierna som hänför sig till föregående år i Registret för värme och kyla.
Mera information om certifieringsskyldigheten, om att ansöka om, överföra och återkalla ursprungsgarantier samt om att använda Registret för värme och kyla finns i Energimyndighetens anvisning dnr 125/070002/2022 samt på Energimyndighetens webbplats.
4 Informationssystem
Energimyndigheten använder i enlighet med ursprungsgarantilagen ett elektroniskt Register
för att bevilja ursprungsgarantier. För användningen av det elektroniska Registret krävs en
modern webbläsare och mobilapplikation för identifiering. Kontoinnehavaren är skyldig att på
egen bekostnad skaffa ett informationssystem-system som behövs för Registret samt en telekommunikationsuppkoppling. Kontoinnehavaren är ansvarig för att denne och dess Användare använder tillräckliga och aktuella metoder och tekniker för att datasekretessen i Registeranvändningen ska säkerställas.
5 Informationsskyldighet
Kontoinnehavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas till Registerföraren för registreringen är aktuella och riktiga. Dessutom ansvarar Kontoinnehavaren för att som i rollen som
förvaltare av produktionsanläggningen ha lämnat aktuella och riktiga uppgifter för beviljandet
av ursprungsgarantier i enlighet med 11 § och 15 § i ursprungsgarantilagen.
Kontoinnehavaren ska utan onödiga dröjsmål meddela Registerföraren om alla förändringar i
uppgifter som lämnats för registreringen av Kontoinnehavaren eller om förändringar i uppgifter hos kontots Användare. Dessutom är Kontoinnehavaren skyldig att meddela Registerföraren om alla tekniska och juridiska förändringar i Energiproduktionsanläggningens uppgifter
som Kontoinnehavaren förvaltar.
Innehavaren av energiproduktionsanläggningen ansvarar i regel för att lämna uppgifter om
Energiproduktionsanläggningen till Registerföraren. Energiproduktionsanläggningens innehavare kan ge fullmakt åt Aggregeraren att lämna uppgifterna. Kraven i ursprungsgarantilagen
och ursprungsgarantiförordningen binder trots detta både Energiproduktionsanläggningens
innehavare och Aggregeraren.
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för energi i enlighet med 29 § i ursprungsgarantilagen. Tillsynsmyndigheten har rätt att av energiförsäljaren enligt lagens 31 § samt av innehavaren av energiproduktionsanläggningen få uppgifter om förnybar värme och kyla sam spillvärme oh spillkyla som avses i paragrafen samt information som avses i lagen och bestämmelser som getts på basis av lagen samt annan nödvändig information för att säkra att reglerna
följs. Mera information om Energimyndighetens rätt till information finns i kapitel 8.
6 Avgifter och grunder för avgifterna
Registerföraren debiterar avgifter av Kontoinnehavarna. Om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, deras betalningsgrunder samt om avgifter för offentligrättsliga prestationer stadgas i arbets- och näringsministeriets förordning.
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Beträffande samtliga avgifter som debiteras Kontoinnehavaren samt de Energiproduktionsanläggningar som är ansluta till dess konton ansvarar Kontoinnehavaren för betalningar till Registerföraren, inklusive de avgifter som gäller registrering av kontoinnehavaren och energiproduktionsanläggningen samt kontoavgiften för Registret för värme och kyla. Det här gäller även
Aggregeraren, som således är ansvarig för alla betalningar till Registerföraren via de konton
som är anslutna till Energiproduktionsanläggningarna. Aggregeraren och innehavaren av Energiproduktionsanläggningen som registrerats till dennes konto, kan dock utanför Registret för
värme och kyla sinsemellan avtala om delning av avgifterna.
Registerföraren förmedlar grunderna för kontoavgiften till Kontoinnehavaren. Kontoinnehavaren kan begära en redogörelse om avgiftens poster och grunderna för avgiften. Anvisningarna för ändringssökande beträffande avgift för registrering av kontoinnehavare specificeras i
Energimyndighetens beslut om registrering av kontoinnehavare. Anvisningar för ändringssökande i Energiproduktionsanläggningens registreringsavgift och kontoavgift specificeras i fakturan för ifrågavarande avgift.
Avgifter som kontoinnehavaren betalat återbetalas inte om Energiproduktionsanläggningen
avregistreras. När Kontoinnehavaren utträder ur Registret mitt under en faktureringsperiod
har Registerföraren rätt att utifrån beviljade ursprungsgarantier fakturera för den använda tiden enligt informationen i Kontoavgift för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla.
Enligt 39 § i ursprungsgarantilagen är de avgifter som Energimyndigheten debiterar direkt utmätningsbara. Om debitering av dessa föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).
Avgifter som gäller ursprungsgarantilagen, kontoavgift och användningsavgift för Energimyndighetens register och som Energimyndigheten debiterar anges i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda tjänster. Länk till den gällande förordningen och de gällande avgifterna finns på Energimyndighetens hemsida.
7 Fel i beviljande av garantier
Om Kontoinnehavaren upptäcker ett fel i beviljandet, återkallande eller handläggning av Ursprungsgaranti, ska Registerföraren meddelas om det snarast möjligt. Om det uppstått ett fel
när Ursprungsgarantin beviljats, återkallats eller behandlats, eller om felet beror på obehörig
användning av Registret eller en driftstörning i Registret, samarbetar Registerföraren och Kontoinnehavaren och använder alla skäliga metoder för att säkerställa att felet inte leder till oberättigade fördelar. Registerföraren är inte skyldig att åtgärda fel som beror på Kontoinnehavarens oaktsamhet eller försummelse eller som inte leder till oberättigade fördelar för Kontoinnehavaren.
Om det framkommer att uppgifterna om en Ursprungsgaranti är felaktiga (oavsett om felet
beror på ifrågavarande Kontoinnehavares agerande eller försummelse), har Registerföraren
rätt att ta bort ifrågavarande Ursprungsgarantier och andra liknande Ursprungsgarantier.
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8 Rätt att kontrollera och rätt att få information
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet i enlighet med ursprungsgarantilagens 29 §. Tillsynsmyndigheten har rätt att av energiförsäljaren enligt lagens 31 § samt av innehavaren av energiproduktionsanläggningen få uppgifter om förnybar värme och kyla sam spillvärme oh spillkyla som avses i paragrafen samt information som avses i lagen och bestämmelser som getts
på basis av lagen samt annan nödvändig information för att säkra att reglerna följs.
Tillsynsmyndigheten har enligt motiveringarna till regeringens proposition 87/2021 i enlighet
med 31 § rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser få de dokument som innehåller uppgifter om en privat affärshemlighet (24 § 1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen) av administratörerna för ursprungsgarantiregistret för el samt gas och väte samt av bedömningsorganet
för tillsyn av efterföljandet av ursprungsgarantilagen och de bestämmelser som getts med stöd
av lagen. Rätt att få information i enlighet med 31 § som gäller Registerförare skulle gälla uppgifter som anknyter till exempel till beviljande och återkallande av ursprungsgarantier. För bedömningsorganets del kunde dessa uppgifter vara dokument som gäller verifieringsuppgifter.
Såvida det behövs för tillsynen i ursprungsgarantilagen har Energimyndigheten enligt 32 § i
ursprungsgarantilagen som tillsynsmyndighet rätt till tillträde till lokaler som besitts av energisäljaren, energiproduktionsanläggens innehavare, administratören och bedömningsorganet
för ursprungsregistret för el samt gas och väte, samt utföra kontroller i lokalerna och vidta
övriga åtgärder som tillsynen kräver. Den här rättigheten omfattar enligt regeringens proposition 87/2021 alla lokaler och områden vars miljö har betydelse för bedömningen av efterföljandet av den lagstiftning som gäller ursprungsgaranti. Vid kontrollen ska föreskrifterna i 39 §
i förvaltningslagen (434/2003) efterföljas. Såvida det är nödvändigt för att verkställa tillsynen
har tillsynsmyndigheten vid en kontroll dessutom rätt att ta i besittning dokument och övrigt
material av energisäljaren, energiproduktionsanläggningens innehavare, administratören för
ursprungsgarantiregistret för el, gas och väte. Materialet ska återlämnas omedelbart när kontrollen inte längre kräver att materialet innehas.
9 Sekretess och förvaring av uppgifter
De uppgifter som Kontoinnehavaren delar i Registret för värme och kyla innehåller i regel inte
uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen).
Om de uppgifter som Kontoinnehavaren lämnat till registret enligt Kontoinnehavaren är sekretessbelagda, ska de markeras tydligt och motiveringar ska anges varför och enligt vilket lagrum uppgifterna ska vara sekretessbelagda.
Uppgifter som myndigheten ska sekretessbelägga med stöd av offentlighetslagen är till exempel affärshemligheter (24 § 1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen). Med affärshemlighet avses uppgifter som är av betydelse för affärsverksamheten och som Kontoinnehavaren inte avsett för allmänheten och som Kontoinnehavaren kan ha särskilt intresse att undanhålla från
offentligheten. En allmänt känd uppgift om Kontoinnehavarens eller dennes affärsverksamhet, som kan skaffas från publika källor eller genom att förena uppgifter i offentliga källor är
inte en affärshemlighet. Att informationen är negativ är inte en tillräcklig orsak till att den ska
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sekretessbeläggas utan de andra kraven på sekretess måste också uppfyllas. Sekretessen bedöms objektivt oberoende av Kontoinnehavarens vilja till sekretess.
Registerföraren bedömer om sekretess behövs, och har prövningsrätt och avgöranderätt. Om
Registerföraren är av annan åsikt än Kontoinnehavaren angående sekretessen för uppgifter i
ansökan eller i Registret för värme och kyla, kan den ge ett utlåtande om sekretessen för uppgifterna.
Enligt 35 § i ursprungsgarantilagen ska energisäljaren se till att tillförlitligheten i de uppgifter
som avses i 31 § 1 och 2 mom. i lagen kan säkerställas i sex år efter slutet av det kalenderår
som uppgifterna gäller. Dessutom ska Energiproduktionsanläggningens innehavare se till att
tillförlitligheten i de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. i lagen kan säkerställas sex år efter
slutet på det kalenderår för vilket uppgifterna gäller.
Registerföraren ser till att tillförlitligheten i uppgifterna som gäller beviljandet, överföringen,
återkallandet och makuleringen av ursprungsgarantin kan säkerställas sex år efter slutet av
det kalenderår för vilket uppgifterna gäller i enlighet med 25 § i ursprungsgarantilagen.
10 Dataskydd
Registerföraren behandlar personuppgifter, såsom e-postadresser med namndata, när de
uppgifter som föreskrivs i ursprungsgarantilagen sköts. Uppgifter behandlas framför allt när
kontaktinformation till innehavare av Energiproduktionsanläggningar och övriga Kontoinnehavare införs i Registret. För att sköta Registerförarens uppgifter kan det krävas att personuppgifter behandlas även i andra situationer i enlighet med ursprungsgarantilagen och regeringens proposition 87/2021.
Registerförarens uppgifter är offentliga förvaltningsuppgifter, och för att sköta dessa behöver
personuppgifter behandlas i vissa situationer. 22 § i ursprungsgarantilagen är enligt regeringens proposition en tillräcklig nationell rättsgrund för personuppgiftsbehandling som Registerföraren utför inom sitt uppdrag i enlighet med dataskyddsförordningens 6 artikel 1 punkten e
underpunkten.
Kontoinnehavaren godkänner personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att använda
Registret för värme och kyla. Mera information om behandling av uppgifter och dataskyddet
inom Energimyndigheten finns på webbsidan https://energiavirasto.fi/sv/dataskydd.
11 Brott mot servicevillkoren
När Energimyndigheten verkar som en tillsynsmyndighet i enlighet med ursprungsgarantilagen kan Energimyndigheten med stöd av 33 § i ursprungsgarantilagen förbjuda den som bryter
mot lagen eller mot en bestämmelse eller ett direktiv som getts med stöd av lagen att fortsätta
eller upprepa agerande som bryter mot bestämmelsen eller direktivet eller förorda att den
som bryter mot lagen eller en bestämmelse eller ett direktiv som getts med stöd av lagen att
uppfylla sin skyldighet eller på annat sätt åtgärda sin förseelse eller försummelse. För att verkställa förbudet eller direktivet kan tillsynsmyndigheten även utfärda vite eller hota med
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tvångutförande eller avbrytande. I viteslagen (1113/1990) föreskrivs om vite samt hot om
tvångsutförande eller avbrytande.
Enligt regeringens proposition 87/2021 kan tillsynsmyndigheten således enligt 31 § förbjuda
energisäljaren, energiproduktionsanläggningens innehavare eller bedömningsorganet att fortsätta eller upprepa agerande som strider mot bestämmelser eller övriga direktiv som getts
med stöd av ursprungsgarantilagen, samt förorda att den som brutit mot bestämmelsen eller
direktivet ska uppfylla sin skyldighet eller på annat sätt korrigera sin förseelse eller försummelse. De förbud eller direktiv som avses i paragrafen kan anknyta till exempel till skyldigheten
att certifiera energins ursprung med en ursprungsgaranti (7–10 §). Ett förbud eller ett direkt
som tillsynsmyndigheten gett med stöd av 33 § ska med stöd av 38 § i lagen efterföljas trots
ändringssökande, om domstolen som behandlar ändringsansökan inte förordar annat.
12 Ändringar i servicevillkoren och ikraftträdande
Registrets servicevillkor träder i kraft 4.3.2022. Registerföraren för registret för värme och kyla
har rätt att ändra servicevillkoren för Registret för värme och kyla.
Aktuella Servicevillkor och anvisningar publiceras på Energimyndighetens webbplats
https://energiavirasto.fi/sv/framsida. Information om ändringar i servicevillkoren och anvisningarna ges till de kontaktuppgifter som Kontoinnehavarna angett samt på Energimyndighetens webbplats.
13 Tillämplig lagstiftning och ändringssökande
När Registret används ska Kontoinnehavaren samt dennes Användare efterfölja den gällande
ursprungsgarantilagen, ursprungsgarantiförordningen, samt Energimyndighetens uppdaterade anvisningar och direktiv. Aktuella anvisningar och direktiv finns på Energimyndighetens
webbplats. Kontoinnehavaren ska följa utvecklingen och ändringar i bestämmelserna, anvisningarna och direktiven.
När det gäller grundande och administration av Registret för värme och kyla samt Registrets
funktioner efterföljs lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021).
I arbets- och näringsministeriets gällande förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda
tjänster stadgas om kontoavgifter och övriga avgifter vid användningen av Registret för värme
och kyla.
Anvisning för ändringssökande till Energimyndighetens beslut och eventuellt påföljande avgifter bifogas till beslutet. På fakturan finns en anvisning för ändringssökande beträffande en
avgift som det inte finns ett separat beslut på.

