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Synpunkter på utredning om vissa genomförandefrågor i det omarbetade
förnybartdirektivet (Diarienummer I2019/02420)

Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har deltagit i regeringskansliets samråd om
Energimyndighetens utredning om vissa genomförandefrågor i det omarbetade
förnybartdirektivet den 3 oktober. OE har även beretts möjligheten att skriftligen lämna sin
sina synpunkter på de frågor som diskuterades på samrådet. Vi redovisar därför i det följande
vår uppfattning om vissa frågor om implementeringen av det omarbetade förnybartdirektivet.
Vi har i stort inga invändningar mot vad som framförs i utredningen, men är tveksamma till
förslaget solelproducenter med anläggningar med en installerad effekt under 43,5 kWh ska
uteslutas från ursprungsgarantier.
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 att skapa incitament för att bygga förnyelsebar el.
OE 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 redovisas direkt på fakturan och inte i samband med
inkomstdeklaration.
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Ursprungsgarantier
Miljöfrågorna är i dag mer än någonsin i fokus i samhällsdebatten och energipolitiken.
Det är därför viktigt att elanvändarna ska kunna göra val så att de påverkar
energiförsörjningen på ett sätt så att det gynnar miljön. Systemet med ursprungsgarantier
(UG) har stor betydelse för den svenska elmarknaden. Det ger producenter av förnybar
energi en extra intäkt som förbättra den ekonomiska kalkylen för att bygga sol- och
vindkraft. En intäkt som är helt marknadsbaserad d.v.s. bygger på en efterfrågan från kunder
som vill köpa en specifik typ av el för sin förbrukning. För kunderna skapar systemet ett
säkert sätt att veta att lika mycket el som man förbrukar produceras av t.ex. sol och vindkraft
och matas in på elnätet. För elhandlarna är systemet med ursprungsgarantier grunden för att
utforma elhandelsavtal och ett viktigt konkurrensmedel.
OE anser att det regelverk för ursprungsgarantier som införts i Sverige 2010 är bra och
förhindrar dubbel försäljning av produktion och ger förutsättningar för att på ett tillförlitligt
sätt fastställa produktionsmixen på en viss elmarknad.
Vi menar att systemet med ursprungsgarantier är viktigt för den svenska elmarknaden. Det
ger producenter av förnybar energi en extra intäkt som förbättrar den ekonomiska kalkylen
för att bygga sol- och vindkraft. En intäkt som är helt marknadsbaserad, dvs bygger på en
efterfrågan från kunder som vill köpa en specifik typ av el för sin förbrukning. För kunderna
skapar systemet ett säkert sätt att veta att lika mycket el som man förbrukar produceras av
tex sol och vindkraft och matas in på elnätet. För elhandlarna är UG- systemet grunden för
att utforma elhandelsavtal och ett viktigt konkurrensmedel.
För att elanvändarna ska kunna styra sin el med hänsyn till vilka effekter den har på miljön
är det angeläget att all förnyelsebar elproduktion kan få ursprungsgarantier
Energimyndigheten föreslår i sin utredning att solelanläggningar upp till 43,5 kW inte längre
ska få UG. Utredningens slutsats i korthet utgår från att det idag endast är 11 000
anläggningar i systemet, att priserna på UG bedöms vara så låga att det inte har någon effekt,
att det inte finns marknadspriser på UG för solel och att administrationen för myndigheten
och kunderna bedöms vara orimligt stora. Vi kan hålla med om att 11 000 villaägares
överskottsel utgör en begränsad del av dagens elproduktion, men vi är övertygade om att
antalet villaägare med solelanläggningar kommer att öka mycket snabbt inom en snar
framtid. Vi menar att det är viktigt att utvecklingen av denna marknad inte motverkas
genom att man utsluter denna kategori från UR.
OE delar Solelkommissionens uppfattning att detta skulle innebära en påtaglig risk för att
marknaden för överskottsel från solelanläggningar skulle havarera.
Merparten av den överskottsel som kommer från solpaneler kommer från villaägarna. I dag
är det huvudsakligen de som alltid bygger sina solelanläggningar så att det genereras
överskott. På större fastigheter dimensioneras solelen för att täcka fastighetens förbrukning
med så litet överskott som möjligt.
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Solelparker som idag endast står för enstaka procent av marknaden säljer självklart hela sin
produktion och erhåller UG. Konsekvensen av en gräns på 43,5 kW skulle vara att nästan
hela marknaden för svenska UG för solel försvinner. Det kommer minska elhandelsbolagens
möjligheter att skapa avtal med solel och intresse för solel. Det innebär även att
prisbildningen på svenska UG för solel från solelparker påverkas negativt. Marknaden blir
väldigt liten. Det är också intressant att gå tillbaka tio år och se hur UG fungerade för
vindkraften. Då var den marknaden så liten att det inte fanns marknadspriser för UG från
vind. I dag är volymerna så stora att det finns ett marknadspris på UG. En marknad som gör
att det underlättar utfasningen av elcertifikatsystemet när det finns ett extra värde att erhålla
för UG. Även om detta värde idag inte motsvarar elcertifikaten så är prissättningen på UG
något som bygger på ett marknadspris och kan tas med i den långsiktiga ekonomiska
kalkylen.
Sammanfattningsvis vill OE framhålla att vi anser att en fungerande marknad för
överskottsel från villakunder har en stor betydelse för utbyggnaden av solelanläggningar på
villor och att det förutsätter ett intresse från elhandlarna att köpa upp detta överskott. En
förutsättning för detta ska vara intressant för elhandlarna är det dock nödvändigt att denna el
kan identifieras som förnybar genom ursprungsgarantier. Därför måste även denna marknad
omfattas av ursprungsgarantier. Vi emotsätter oss därför energimyndighetens förslag att
undanta solelanläggningar under 43,5 kWh från systemet med ursprungsgarantier.
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