
Uppdrag ska bidra till genomförandet av EU-direktiv om främjande
av användning av förnyelsebar energi
I dag den 29 maj har regeringen beslutat att ge Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade
förnybartdirektiv kan genomföras.
I december 2018 beslutades Europaparlaments och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor. Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och analyseras så att det omarbetade
förnybartdirektivet effektivt kan genomföras.

Statens energimyndighet

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att bland annat titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa
energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana garantier till all förnybar energi. Energimyndigheten ska även
utreda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp
för vissa energislag.

Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller
administrativa frågor, samt information och utbildning.

Energimyndigheten ska samarbeta med Boverket i vissa delar av uppdraget. 

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2019.
Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier
för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras senast den 6 december 2019.

Energimarknadsinspektionen

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör:
förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och
information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten bistå Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser
som behövs för genomförande av uppdraget

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari
2020. 

Naturvårdsverket

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra tillståndsfrågor i det
omarbetade förnybartdirektivet.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå
Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de
underlag och analyser från kommuner som behövs för genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Fakta:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor,
förnybartdirektivet, har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det omarbetade förnybartdirektivet. Det sistnämnda direktivet
trädde i kraft den 24 december 2018 och ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.
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