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Remissyttrande avseende Energimyndighetens uppdragsredovisning
”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”
SveMin lämnar härmed synpunkter på Energimyndigheten uppdragsredovisning av kontrollstation
2015.

Vi förespråkar
Elcertifikatsystemets funktion och mål – SveMin anser att nuvarande marknadsbaserade styrmedel
för förnybart som elcertifikatsystemet utgör är ett bra exempel på hur måluppfyllelse möts till låg
kostnad. En självklar förutsättning är att konkurrensutsatt, elintensiv industri även framöver är
undantagen från kvotplikt. Målsättning på sikt bör vara att fasa ut stöd för förnybart.
Bibehåll ambitionsnivån - Sverige har en mycket hög andel förnybart i energisystemet och
överträffar mål för förnybart i energisystemet. Det är viktigt att stöd och bidrag som
elcertifikatsystemet innebär endast används vid införandet av ny teknologi och att förnybar energi på
sikt ska vara konkurrenskraftig på marknadsmässiga villkor. Vi ser därför inget behov av ytterligare
höjda ambitionsnivåer.
Gemensam databas kring planerade och beslutade projekt – SveMin anser att detta kan vara bra
såvida det syftar till att öka transparensen i prisbildning på marknaden utan att öka administrationen
för berörda bolag i allt för stor omfattning.
Årlig analys – av samma anledning som ovan, d.v.s. i syfte att öka transparensen i prisbildningen på
marknaden stöttar SveMin förslaget att Energimyndigheten bör få i uppdrag att årligen genomföra
en analys av kvoter och de faktorer kvoterna baseras på, denna analys kan mycket väl ersätta
behovet av att tidigarelägga nästa kontrollstation.
Stora risker med ramvattendirektivet – SveMin delar inte Energimyndighetens bedömning när det
gäller risker för påverkan på måluppfyllelse i elcertifikatssystemet till följd av implementering av
ramvattendirektivet, vi tror att det finns stora risker för minskad vattenkraftsproduktion, och
minskad möjlighet att reglera ökad vindkraftsproduktion.
Ett gemensamt regelverk – SveMin föreslår en översyn och framtagandet av ett gemensamt
regelverk som möjliggör tilldelning av elcertifikat till ny elproduktion i såväl Sverige som Norge.
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Torvens elcertifikatsberättigande – SveMins medlemmar påverkas inte av frågan som är av mindre
betydelse för branschen som helhet men tillstyrker förslaget att torven även fortsatt bör vara
elcertifikatsberättigad.
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