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Vissa frågor besvaras bäst av Energimyndigheten eller Skatteförvaltningen: 
 
Energimyndigheten 
https://energiavirasto.fi/sv/ursprungsgaranti-for-energi   
go@energiavirasto.fi 
 
Skatteförvaltningen 
Antti Saastamoinen, antti.saastamoinen@vero.fi 
Valtteri Klemetti, valtteri.klemetti@vero.fi  
 
Gasgrid Finland tillhandahåller ytterligare information och kontaktperson är servicechef Heli Haapea, heli.haapea@gas-
grid.fi, tel. 040 352 7643. 
 
 
 
I ALLMÄNT OM URSPRUNGSGARANTIER  
 
Vad är en ursprungsgaranti? 
Med ursprungsgaranti avses ett elektroniskt dokument som utgör bevis för slutförbrukarna för att en viss andel eller 
mängd energi har producerats med förnybara källor. Ursprungsgarantier garanterar att gasen har producerats med för-
nybara energikällor. Energi producerad med förnybara källor beviljas det antal ursprungsgarantier som motsvarar pro-
duktionsvolymen, och ursprungsgarantierna används genom att annullera motsvarande antal beviljade ursprungsgaran-
tier. Ursprungsgarantier för gas beviljas gaser och väte som produceras i Finland med förnybara energikällor. Ursprungs-
garanti krävs inte om energin inte säljs eller marknadsförs som förnybar. 
 
Ursprungsgarantisystemet verkar tas i bruk officiellt under våren? Men hur beviljas ursprungsgarantier innan det, lagen 
har trots allt redan trätt i kraft? 
Det nya ursprungsgarantiregistret G-REX kommer att införas inom ramen för lagens övergångsperioder 1.4.2022 och 
certifieringsskyldigheten börjar 1.7.2022. Målet är att börja sluta tjänsteavtal i mars. Produktionsdata måste registreras 
på ett tillförlitligt sätt för produktionsmånaden (kalendermånad) under början av året och på basis av dessa uppgifter 
kan ursprungsgarantier beviljas retroaktivt från ikraftträdandet av ursprungsgarantilagen 1050/2021 från 3.12.2021. För 
att ursprungsgarantier ska kunna beviljas – även retroaktivt – måste produktionsanläggningen bl.a. vara certifierad på 
det sätt som förutsätts av Energimyndighetens. Ursprungsgarantier kan inte beviljas före certifiering. Kontakta Energi-
myndigheten för mer information om krav och instruktioner för mätningar och certifiering. 
 
Vad händer med det nuvarande biogascertifikatsystemet och biogascertifikat?  
De sista biogascertifikaten beviljas för biogas som produceras 31.3.2022 och biogascertifikaten måste användas inom 
18 månader från sista datum för produktion av energi (sista dagen för produktions-/kalendermånaden). Det är dock värt 
att notera att certifieringsskyldigheten för gas och väte börjar 1.7.2022, dvs. efter det är ursprungsgarantier det enda 
sättet att säkerställa ursprunget. I praktiken kan biogascertifikat användas fram till 30.6.2022. Biogascertifikatsystemet 
kommer att fasas ut när det inte längre behövs. 
 
I framtiden kommer biogas även att identifieras i punktskatten och ha en egen skattenivå. Distributionsnätsinnehavare 
och slutanvändare av överföringssystemet kan, om de så önskar, ansöka om att bli skattskyldiga och själva redovisa sin 
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skattepliktiga och icke skattepliktiga användning direkt till Skatteförvaltningen. Det nuvarande biogascertifieringssyste-
met och skattefrihetskontrollen för biogasleveranser som gjorts med hjälp av det är inte längre möjlig från 1.1.2022.   
 
Efter anmälan från innehavaren av biogascertifikatet kan Gasgrid Finland ändra biogascertifikatet som är infört i biogas-
certifikatregistret till en ursprungsgaranti vid eller efter ursprungsgarantilagens ikraftträdande. Innehavaren av biogas-
certifikatet måste meddela Gasgrid Finland om omvandlingen senast 31.5.2022. Anmälan görs via e-post go@gasgrid.fi. 
Det är viktigt att notera att ursprungsgarantin kan inte beviljas för förnybar gas som har beviljats ett biogascertifikat.  
 
Är tidsplanen för ursprungsgarantisystemet densamma för både produktionsanläggningar och distributörer?  
Tidsplanen är samma för alla. 
 
När och vem kan registrera sig för det nya systemet? 
Det går att registrera sig i det nya systemet närmare registrets införande, dock senast från 1.4.2022. Man ansluter sig 
till ursprungsgarantiregistret genom att registrera sig som kontoinnehavare. Kontoinnehavaren kan göra nödvändiga 
annulleringar, överföringar inom registret och internationella överföringar (till en början manuellt med upprätthållaren 
av registret) i ursprungsgarantiregistret.  Ansökan om att bli kontoinnehavare görs genom att fylla i och underteckna ett 
tjänsteavtal med Gasgrid Finland. 
 
Produktionsanläggningens ägare eller en av henom vederbörligen auktoriserad registrant kan registrera produktionsan-
läggningen i registret. Upprätthållaren av registret säkerställer att produktionsanläggningen uppfyller kraven i bestäm-
melserna om ursprungsgarantier i Finland och att anläggningen bland annat är certifierad på det sätt som förutsätts av 
Energimyndigheten. 
 
Ursprungsgarantisystemet är öppet för producenter av gas och väte producerade med förnybara energikällor, gas-/vä-
teförbrukare och marknadsaktörer, oavsett om gasen matas in i överförings- eller distributionsnätet eller produceras 
eller används utanför naturgasnätet (s.k. off-gridproduktion). 
 
När en biogasproducent har godkänts enligt ursprungsgarantisystemet, hur söks ursprungsgarantier för biogas specifikt 
från Gasgrid? Certifieraren lär ta ställning till mätningen? Anges ursprungsgarantier utifrån energiinnehåll? 
Gasgrid utfärdar ursprungsgarantier på kalender- eller produktionsmånadsbasis. Ingen separat ansökan görs. För biogas 
som matas in i distributions- och överföringsnäten hämtar Gasgrid nödvändig information direkt från sina egna system. 
Vid offgrid-produktion ska produktionsdata som används som grund för beviljande av ursprungsgarantier tillhandahållas 
i ett separat specificerat elektroniskt format eller genom ett separat gränssnitt. 
 
Certifieraren tar ställning till mätningarnas tillförlitlighet och hur de görs. Produktionen kan inte utjämnas på flera må-
nader. Undantaget är om produktionen under en kalendermånad är mindre än 1 MWh. Då beviljas ursprungsgarantier 
när 1 MWh har uppnåtts. Ursprungsgarantier anges som energi i högre värmevärde. Kontakta Energimyndigheten för 
mer information om krav och instruktioner för mätningar och certifiering. 
 
Om en rågasproducent producerar gas både direkt för slutkonsumtion och till en bearbetningsanläggning, som bearbe-
tar rågasen, vem beviljas ursprungsgarantierna till? 
Om rågasen överförs fysiskt direkt till slutanvändaren kan det hända att ursprungsgarantier inte behövs. Kontakta Ener-
gimyndigheten för mer information. 
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Om gasen levereras från en biogasanläggning till en förbrukningsplats, eller till exempel med en flyttbar gastank till en 
biltankstation för försäljning, är gastanken i fråga jämförbar med en gasledning som avses i 8 § i ursprungsgarantilagen? 
I bakgrundspromemorian till HE 87/2021 framgår att försäljning och användning av förnybar gas som transporteras på 
väg är certifieringspliktig. 
 
Kan fysisk biogas säljas till en annan kund än ursprungsgarantin? 
Kan säljas, men då är den fysiska gas som förbrukas utan ursprungsgaranti naturgas. 
 
 
II BESKATTNING 
 
Måste biogasslutanvändaren betala skatt på biogasen om distributionsnätsinnehavaren inte är registrerad som skatte-
pliktig? 
Om biogas används i ett distributionsnät för vilket distributionsnätsinnehavaren inte är registrerad som skattepliktig, 
ska skatten betalas oavsett biogasens slutanvändning. Vid skattebefriad slutanvändning ska den betalda skatten sedan 
återkrävas genom skatteåterbetalningsförfarandet. Kontakta Skattemyndigheten för mer information. 
 
Vad är skatteperioden för uppvärmningsbiogas? 
Skatteperioden för uppvärmningsbiogas år 2022 är undantagsvis ett kalenderår. Detta beror på att EU:s statsstödsbeslut 
inte kommer in förrän till sommaren. Om uppvärmningsbiogasen inte är hållbar är skatteperioden en normal kalender-
månad. 
 
Vilken typ av beskattning tillämpas på användningen av biogas i industriell produktion? 
Nästan all industriell användning av biogas är för uppvärmning. I detta avseende är användningen av biogas därför skat-
tefri. 
 
När måste distributionsnätet registrera sig som skattepliktigt om man vill bedriva skattefri försäljning av biogas till kun-
der i distributionsnätet? 
Skatteförvaltningen rekommenderar att registrering påbörjas redan i december 2021. Om distributionsnätet inte regi-
strerar sig som skattepliktigt, kommer distributionsnätet i fråga inte att kunna sälja biogas skattefritt från början av 
2022 utan först från det att distributionsnätet är registrerat. 
 
Skiljs skattepliktiga och icke-skattepliktiga produkter åt i lager av flytande gas? 
Endast skattefria produkter får finnas i ett skattefritt lager. Fossila gaser och biogas skiljs åt med redovisning. 


