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Remissvar
Ambitionshöjningen inom elcertifikatsystemet till 2020
Svenskt Näringsliv har fått ovanstående promemoria på remiss och har följande att framföra.

Sammanfattande bedömning
Svenskt Näringsliv avstyrker den föreslagna ambitionshöjningen inom elcertifikatsystemet till
2020. Frågan om förändringar i elcertifikatsystemet bör istället inkluderas i en
Energikommission. Skälen motiveras nedan.

Inledning
En väl fungerande elmarknad med långsiktigt konkurrenskraftiga priser är av central
betydelse för hela det svenska näringslivet. Elmarknaden är också en marknad som
påverkas starkt av politisk styrning. Idag styr politiken i realiteten teknikval och bestämmer i
hög grad tillåtligheten av produktion genom tillståndsförfaranden liksom de ekonomiska
förutsättningarna genom skatter, avgifter och subventioner.
Elmarknaden och elsystemets funktion är centralt för det svenska näringslivet och beslut
kring förändringar som påverkar detta måste fattas med bra och komplett underlag. Svenskt
Näringsliv anser därför att man bör avvakta med de föreslagna förändringarna tills dess att
en fördjupad och förbättrad analys är genomförd för att på ett bättre sätt kunna bedöma de
långsiktiga konsekvenserna.

En helhetsanalys av elmarknadens långsiktiga funktion och hur den
påverkas av subventioner saknas
Kunskapen om subventioners påverkan på elmarknaden har ökat under senare år, och det
är också en fråga högt upp på agendan inom EU. Erfarenheterna av olika
subventionssystems påverkan på elmarknaden från olika delar av EU är förskräckande,
framförallt de effekter som nu ses på elsystemets stabilitet, anläggningars lönsamhet och hur
den långsiktiga investeringsviljan påverkas. Svenskt Näringsliv anser därför principiellt att
subventioner bör fasas ut, för att kunna skapa en kostnadseffektiv och mer väl-fungerande
elmarknad i ett längre perspektiv.
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Att subventionera vissa typer av kraftproduktion skapar en dysfunktionell marknad genom att
dra undan förutsättningarna för annan kraft – både befintlig och framtida investeringar i ny
produktion - för lång tid framöver. I promemorian saknas tydlig helhetsanalys av de
långsiktiga konsekvenserna genomföra de föreslagna förändringarna, för investeringar i ny
kraftproduktion generellt, den mer långsiktiga leveranssäkerheten och hur detta på längre
sikt påverkar kunderna. Innan dess att sådana analyser finns framme bör det inte ske några
förändringar inom ramen för elcertifikatsystemet.

Inkludera frågan om stöd i Energikommissionen
Svenskt Näringsliv har välkomnat regeringens initiativ till en energikommission med
förhoppningen att det ska ge en kunskapsbaserad energipolitik utifrån helhetssyn och med
beslut fattade baserade på ordentliga konsekvensanalyser.
Målsättningen med kommissionens arbete måste vara en klok, verklighetsförankrad och
politiskt stabil energipolitik som säkrar el till konkurrenskraftiga priser, en stabil och trygg
försörjning med minsta möjliga miljöpåverkan. Energikommission kommer att behöva ett
brett faktaunderlag som utgångspunkt. Först därefter bör eventuella energipolitiska beslut
fattas.
Att inför tillsättandet av en sådan kommission genomföra förändringar som snävar in och
påverkar kommissionens handlingsutrymme är mycket olyckligt. Det framstår snarare som
självklart att frågan om hur ev. framtida stöd bör förändras måste hanteras inom ramen för
den kommande Energikommissionen. De i promemorian föreslagna förändringarna bör
därför inte genomföras innan dess att kommissionen har gjort sitt arbete. Det samma gäller
också frågor som höjningen av skatten på effekt för kärnkraftsanläggningar.
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