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Skattereduktion till mikroproduktion

En bra reform för kunderna och för Sverige
Oberoende Elhandlare var igår inbjuden till Näringsutskottet för att ge sin syn
på reformen som har en potential att förändra elmarknaden i grunden. Den
skapar incitament för elkunderna att producera sin egen el och kommer öka
framförallt solelen kraftigt, ett område där Sverige är långt efter övriga
Europa. Först ut är villaägare och mindre företag - framtidens elkund är en
kund som både köper och producerar el.
Den svenska modellen för ett stöd till mikroproduktion innebär att den el som
kunden inte själva förbrukar säljs till marknadspris. Det gör att den el som
mikroproducenterna tillför elmarknaden påverkar det vanliga elpriset och vi får rätt
prissignaler även när det blir stora volymer som kommer från de egenproducerande
kunderna. Det och att den innebär att alla nya solels kunder behåller sitt incitament
att styra sin förbrukning gör modellen långsiktigt hållbar.
Oberoende Elhandlare delar Näringsdepartementets bedömning att alla villaägares
egenproduktion kommer betraktas som hobbyverksamhet. Självklart behöver
energiskattelagstiftningen anpassas till att framtidens elkund också producerar en
del av sin el själv. Den frågan tog vi upp i Näringsutskottet igår och vår bedömning
är att den förändringen kommer, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende
Elhandlare.
Riksdagen väntar på ett EU godkännande för den delen av stödet som riktas mot
företag och bordlade som väntat beslutet igår, för att vänta in EU. Oberoende
Elhandlare hoppas på ett snabbt EU godkännande så reformen hinner träda i kraft
som planerat när vi har som mest sol i Sverige, dvs i juli i år. Den svenska
elmarknaden kommer må bra av att kunderna nu får ökade incitament att bli sina
egna elproducenter, det ökar alternativen för kunderna och ger även elhandlarna en
ny roll som vi välkomnar fortsätter Johan Öhnell.
Oberoende Elhandlare arbetar för att reformen i steg 2 ska omfatta alla elkunder
och att kunderna ska få skattereduktionen direkt på elfakturan månadsvis.
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Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från
elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att värna om den fria elmarknaden
och skapa bättre förutsättningar för konkurrens, såväl på nationell som på nordisk nivå.

