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Remissvar på promemorian Elcertifikatsystemet – vissa frågor inom
kontrollstation 2017
(M2016/02715/R)
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har fått Miljö-och energidepartementets
promemoria Elcertifikatsystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017 på remiss och
lämnar härmed sina sypunkter på förslaget.
OE har utförligt redovisat sin principiella syn på elcertifikatsystemet i höstens två tidigare
remissvar rörande kontrollstation 2017 och begränsar nu sitt svar till de ändringar och
justeringar som föreslås iden nu aktuella promemorian.
Vi finner det lämpligt att promemorian inte behandlarfrågan om utformningen av
kvotkurvan efter 2020 eller det nya mål för elcertifikatssystemet som tagits fram
Genom en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken. OE ser fram emot att
utformningen av kvotkurvan efter 2020 och det nya målet kommer att hanteras i
den proposition som planeras till våren 2017.
Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Ändringarna innebär att kvotkurvan, som i dag finns i lagen, ska flyttas till förordningen
(2011:1480) om elcertifikat och att värden för de terawattimmar som ska användas för
beräkning av kvoterna ska anges i lagen. OE positiv till detta förslag.
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Vidare föreslås i promemorian vilka ändringar av kvotkurvan, så kallade tekniska
justeringar, som får göras och hur sådana justeringar ska göras. Vi har inte heller några
invändningar mot detta.
Vi har inte heller några invändningar mot förslag som innebär förändringar i kvotplikten
För vissa leveranser av el bland annat till laddstationer för fordon. I lagen betyder
elleverantör den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt. Det
förslås att Elproducenter som producerar el i ett internt nät som används utan stöd av
nätkoncession är kvotpliktiga om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som
tar ut elen på samma interna nät.
Vidare föreslås att kvoterna för beräkning av kvotplikten ska fastställas minst
Vartannat år. Kvoterna för beräkning av kvotplikt ska beslutas senast året innan
Det år de ska träda i kraft. OE tycker att nya kvotplikter ska fastställas varje år.
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