Mikroproducenter
Oberoende Elhandlare verkar för konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om
man är producent, elhandlare eller slutkund. Det är viktigt att underlätta etableringen för nya
aktörer och producenter på elmarknaden för att ytterligare förbättra konkurrensen.
Det är därför viktigt att även underlätta för kunder att producera el för egen användning mikroproducenter och för större nya elproducenter där elcertifikat viktiga för att skapa
incitament att bygga förnyelsebar el.
OE är föreslår att mikroproducenter får en en-kontakt modell i analogi med vad vi förordar för
slutkunderna. Dessa små producenter skall kunna vända sig till alla elhandelsföretag på den
nordiska elmarknaden och sälja ett eventuellt elöverskott till något av dessa oberoende av var
de bor och således inte vara beroende av något elbolag som nätbolaget väljer.
Vi anser att det är viktigt att underlätta så att elkunderna stimuleras till att vara aktiva kunder.
Det innebär att det är viktigt att skapa ekonomiska incitament för att energieffektivisera, flytta
sin förbrukning till timmar med lägre effektbehov och att investera i elproduktion för att täcka
sin egen förbrukning. Det är samtidigt viktigt att göra detta inom ramen för hur mätning,
rapportering och avräkning av el fungerar idag, för att inte skapa extra administration hos
aktörerna.
OE föreslår därför att man underlättar för mikroproducenter att skattereduktion som görs för
att stimulera mikroproducenter görs mot elskatten och redovisas direkt på fakturan och inte
samband med inkomstdeklaration.
Sammanfattningsvis föreslår Oberoende Elhandlare att skattereduktion för mikroproduktion
ska göras mot energiskatten på elräkningen, att energiskattelagstiftning reformeras så att det
blir ett tydligt regelverk för egenproducenter av el och energiskattereduktionen bör ges till alla
elkunder. Reglerna ska gälla både sol och vind som byggs i direkt anslutning till fastigheten
eller som transporteras till fastigheten via elnätet.
Oberoende Elhandlare föreslår att:


skattereduktion för mikroproduktion som göras mot energiskatten på elräkningen



energiskattelagstiftning reformeras så att det blir ett tydligt regelverk för
egenproducenter av el



energiskattereduktionen för förnybar mikroproduktion bör ges till alla elkunder, d.v.s.
även de som bygger tillsammans i andelsföreningar.



Underlätta för mikroproducenter genom att införa en enkontaktsmodell analog med
den som vi driver för slutkunder.

