Stockholm 2005-10-03

Samhällsbyggnadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar på Miljö- och
samhällsbyggnadsdepartementets ”Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem”

Oberoende Elhandlare är i grunden mycket positiv till de stora förändringar som föreslås för
elcertifikatsystemet. Det är av stor vikt att vi får denna förlängning till 2030 som ger förutsättningar för
nya aktörer att investera i ny certifikatberättigad elproduktion. Vi vill framhålla att denna förändring har
en positiv effekt på den annars starkt koncentrerade elmarknaden. Elcertifikatsystemet ger
förutsättningar för nya aktörer och kan därför förbättra konkurrensen. Vi vill dock framhålla att denna
typ av översyner av elcertifikatsystemet i framtiden måste ha mycket lång framförhållning för att inte
skapa osäkerhet om vilka regler som gäller. En osäkerhet som enbart gynnar de gamla elproducenterna
och leder till fördyringar för konsumenterna och företagen i Sverige.
Nya kvotpliktsregler
Oberoende Elhandlare anser att det går att införa en begränsningsregel som säger att en elanläggning
bara kan få elcertifikat i 15 år. Det är dock av största vikt att denna regel inte ändras vid
kontrollstationerna då den kraftigt påverkar nyinvesteringarna i elcertifikatberättigad elproduktion.
Vi anser även att det är bra att taket på kvotpliktsavgiften som gällt för 2003 och 2004 tas bort.
Kontrollstationer
För Oberoende Elhandlare är det viktigt att kvoterna för elcertifikaten fastställs långt fram i tiden. Vid
översynen av kvotplikten år 2012 ska det gälla för from 2017 och vi vill lyfta fram att det är av största
vikt att denna framförhållning finns även vid kontrollstationen år 2017, dvs att den avser kvotplikt från
2022.
Den långa framförhållningen påverkar direkt elhandelsföretagens möjlighet att erbjuda sina kunder
flerårskontrakt där elcertifikatkostnaden ingår i elpriset. Idag är avtalslängder på upp till 3 år standard,
men det förekommer även avtal upp till 5 år. För att kunna göra det utan att ta på sig risk och därmed
kunna begränsa konsumenternas kostnader måste elcertifikatkvoten vara fastslagen och inte kunna
ändras på under avtalstiden.
Konsumenternas ställning inom elcertifikatsytemet
Oberoende Elhandlare anser i likhet med förslaget att konsumenternas ställning inom
elcertifikatsystemet bör förbättras. Det är därför bra att kvotplikten överförs till elhandelsföretagen. Det
är även positivt att lagkravet på att särredovisa elcertifikatkostnaden tas bort.
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En fungerande marknadsplats
För att kunna erbjuda ett fast pris mot kund på elcertifikat måste det finnas en fungerande marknadsplats
där det går att säkra kostnaden för elcertifikat på en volymnivå som motsvarar den som krävs för att
kunna säkra en elleverans under en leveransperiod. Vi föreslår att Regeringen i ett ägardirektiv till
Svenska Kraftnät ger i uppdrag att prioritera en fungerande marknadsplats för elcertifikat. Idag finns det
ingen fungerande marknadsplats utan praktiskt taget all handel sker via mäklare eller bilateralt.
Internationalisering av elcertifikatsystemet
Vi anser att det är mycket positivt om Norge inför ett elcertifikatsystem. Då skapas en större marknad
för elcertifikat vilket leder till en bättre prissättning. Det är som utredningen skriver viktigt att
elcertifikatsystemen i de olika länderna utformas på ett likartat sätt och ändringar måste genomföras i
hela systemet samtidigt.
Statistik om elcertifikatsytemet
Oberoende Elhandlare stödjer helt det förslag om att elcertifikatsstatistiken bör utvecklas,
kvalitetsförbättras och göras mer lättillgänglig.
Torvens framtid inom elcertifikatsystemet
Oberoende Elhandlare anser att torven stöds utanför elcertifikatsystemet.
Undantag från kvotplikt
Vi har inget att invända mot förslaget till nya regler för industrikunder som ska undantas från kvotplikt.
Men det är av största betydelse att dessa företag själva är kvotpliktiga, dvs att bedömningen av undantag
eller nedsättning görs av Energimyndigheten direkt och inte av elleverantören. Energimyndigheten
måste därför utfärda ett intyg till företag som är undantagna från kvotplikt som de kan uppvisa för sin
elleverantör.
Ikraftträdande
Vi stödjer att de nya reglerna gäller från 1januari 2007. Övergångsbestämmelserna måste innebära att de
kundavtal som elleverantörerna tecknat löper tills de går ut även om det är längre än till januari 2007
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