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Elcertifikatsystemet är förankrat i 

avtalet om en gemensam elcertitifkat-

marknad mellan Norge och Sverige 

samt i lagar och föreskrifter i respek-

tive land. Enligt avtalet ska eventuella 

ändringar i elcertifikatsystemet göras i 

samband med så kallade kontrollsta-

tioner där länderna gemensamt ska 

säkerställa att systemet fungerar som 

avsett. Den första kontrollstationen 

ska genomföras innan utgången av 

2015.

Norges Vassdrags- og Energidirekto-

rat (NVE) och Energimyndigheten i 

Sverige har haft var sitt utrednings-

uppdrag från Olje- og energideparte-

mentet repektive Näringsdepartemen-

tet. Utredningsarbetet har genomförts 

i nära samarbete mellan NVE och 

Energimyndigheten. Dessutom har 

mottagits synpunkter från elcertifikat-

marknadens aktörer.  

Uppdragen från departementen 

redovisas i ”Kontrollstation för elcer-

tifikatsystemet 2015” (ER 2014:04) och 

”Kontrollstasjonsrapport: NVEs 

Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter 

Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter 

som NVE och Energimyndigheten har överlämnat till Olje- og energideparte-

mentet och Näringsdepartementet som underlag för den första norsk-svens-

ka kontrollstationen för elcertifikatsystemet. Departementen kommer att 

använda rapportena från NVE och Energimyndigheten i sitt vidare arbete 

med eventuella förändringar av elcertifikatsystemet.

Kort om uppdraget från Näringsdepartementet till 
Energimyndigheten i Sverige

Inför kontrollstationen som äger rum 2015 ska Energimyndigheten:

• Analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behö-
ver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet 
om en gemensam elcertifikatsmarknad.

• Identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av för-
nybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020.

• Belysa torvens roll i elcertifikatssystemet samt analysera konsekvenserna av 
en eventuell utfasning av torven. 

• Analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bland annat med avse-
ende på elcertifikatspriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar. 

• Analysera marknadens funktionssätt, bland annat med avseende på omsätt-
ning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå 
åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet.



gjennomgang av elsertifikatordningen 

NVE-rapport 05/2014”.

Sammanfattning av rekomm-

endationer

Här presenteras en sammanfattning av 

NVEs och Energimyndighetens re-

kommendationer. Underlaget för 

rekommendationerna framgår av de 

nationella rapporterna.

Justering av kvotkurvan 

Nya uppskattningar av kvotpliktig 

elförbrukning och produktion inom 

övergångsordningen visar att gällande 

certifikatkvoter inte motsvarar för-

pliktelserna i avtalet om en gemensam 

marknad för elcertifikat mellan Norge 

och Sverige.  Energimyndigheten och 

NVE föreslår därför justeringar i de 

norska och svenska kvotkurvorna som 

sammantaget innebär en uppskattad 

höjning av kvotplikten med 61 TWh. 

Av detta ska 28 TWh annulleras 

2016-2019 och resten under perioden 

2020 till 2035. 

I Norge justeras kvoterna ner med ca 

14 TWh från 2016 till 2035. Orsaken 

till justeringen är främst att uppskatt-

ningen av kvotpliktig elförbrukning är 

högre jämfört med utgångspunkten 

för de gällande kvoterna.  I Sverige 

justeras kvotplikten upp med 75 TWh 

under samma period, vilket beror på 

en lägre kvotpliktig elanvändning än 

förväntat och en större tilldelning av 

certifikat inom övergångsordningen. 

Målen för elcertifikatsystemet och den 

gemensamma marknaden är oföränd-

rade.

NVE och Energimyndigheten rekom-

menderar att den princip för kvotjus-

Kort om uppdraget från Olje- og energidepartementet till 
NVE i Norge

I uppdraget om att ta fram underlag till kontrollstationen har NVE blivit ombedda att 
göra följande:

• Analysera behovet av en justering av elcertifikatkvoterna för att uppfylla Norges 
förpliktelser i avtalen med Sverige. 

• Värdera om det finns tillräcklig tillgång på projekt inom förnybar elproduktion i 
Norge och Sverige för att målet på 26,4 TWh ny förnybar elproduktion kan nås. 

• Dessutom ska NVE analysera risker för att utbyggnadstakten inte blir tillräckligt 
hög för att målet ska kunna nås. 

• Värdera om elcertifikatplikten alternativt kan fasställas i TWh. För- och nackde-
lar med de två metoderna ska redovisas. 

• Utvärdera gällande avgiftsstruktur gentemot alternativa sätt att utforma avgiften. 



tering som används vid denna kon-

trollstation, och som är harmoniserad 

mellan länderna, också används vid 

kommande kontrollstationer. 

Tillgång till projekt 

NVE och Energimyndigheten bedö-

mer att tillgången till projekt är god 

både i Norge och Sverige, vilket 

skapar förutsättningar att nå målet 

om 26,4 TWh ny förnybar elproduk-

tion. I de nationella rapporterna 

bedöms hur mycket ny produktionska-

pacitet som potentiellt kan byggas i de 

två länderna. Metoden för att utföra 

denna analys är olika i Norge och 

Sverige. Många faktorer kan dock 

påverka om Norge och Sverige faktiskt 

når målet.

I NVEs nationella rapport beskrivs 

följande riskfaktorer:

• NVE menar att eventuella förse-

ningar av nödvändiga åtgärder i 

central- och regionalnäten kan 

innebära en risk för måluppfyllna-

den. 

• NVE menar att tidspress hos olika 

aktörer kan utgöra en risk för 

måluppfyllnaden eftersom tiden 

fram till 2020 är kort. Kraftverk 

måste tas i drift innan utgången av 

2020 för att ingå i målet. 

• NVE menar att problem att hitta 

finansiering till projekt kan inne-

bära en risk för att målet inte nås. 

• NVE menar att fullständig och 

korrekt marknadsinformation är 

viktig för att marknaden ska får 

rätt prissignaler och därmed fatta 

investeringsbeslut på bästa möjliga 

grund. NVE har tagit emot syn-

punkter på att bristande informa-

tion om hur stora produktionsvo-

lymer som är på väg in i 

elcertifikatsystemet kan utgöra en 

risk för måluppfyllnaden. 

• NVE anser också att det är viktigt 

att tempot i tillståndsprocessen 

hålls uppe de närmaste åren. NVE 

har förutsatt att så sker.  

Av Energimyndighetens nationella 

rapport framgår bland annat följande:

• Energimyndigheten bedömer att 

bristande möjligheter till finansie-

ring av projekt kan innebära en 

risk för att målet inte uppnås.

• Energimyndigheten bedömer att 

förseningar i de åtgärder som 

Svenska kraftnät planerar för 

stamnätet kan innebära en risk för 

måluppfyllnaden.

• Energimyndigheten bedömer att 

osäkerheten om politiska mål för 

förnybar energi efter 2020 kan 

utgöra en risk för måluppfyllna-

den.

 

Kvotpliktsavgift

NVE har fått i uppdrag att utvärdera 

dagens utformning av kvotpliktsavgift 



och rekommenderar att dagens kvot-

pliktsavgift behålls. Avgiften är idag 

150 procent av det volymvägda regis-

terpriset för elcertifikat på den ge-

mensamma marknaden. Sverige har 

haft denna avgiftsstruktur sedan 2005.  

Ett viktigt kriterium för val av avgifts-

struktur är att avgiften ska vara högre 

än priset på elcertifikat för att sporra 

aktörerna till att uppfylla sin kvot-

plikt. Sedan avgiften infördes har den 

varje år varit högre än marknadspri-

set. Dessutom har kvotplikten upp-

fyllts till ca 99,9 procent varje år. Ur 

denna synvinkel finns det alltså inget 

skäl att ändra kvotpliktsavgiften. 

Trots att marknadspriset teoretiskt 

sett skulle kunna överstiga avgiften 

med dagens konstruktion bör den 

befintliga avgiften enligt NVE behål-

las för att upprätthålla den höga 

uppfyllnadsgraden.

Energimyndigheten har analyserat 

samma fråga i samband med markna-

dens funktionssätt. I sin nationella 

rapport rekommenderar också Energi-

myndigheten att dagens utformning av 

kvotpliktsavgiften behålls. 

TWh-mål eller kvoter i lagen 

Under kontrollstationsarbetet har 

NVE analyserat utformingen av 

kvotkurvan, och alternativa sätt att 

fastställa kvotplikten. Mer informa-

tion om detta deluppdrag finns i 

NVEs nationella rapport. 

I dag är elcertifikatkvoterna fastställ-

da som andelar av kvotpliktig elan-

vändning i respektive lands elcertifi-

katlagar. NVE rekommenderar att det 

i norsk lag eller föreskrift  istället 

fasställs en kvotplikt i TWh. Tillsam-

mans med en lag- eller föreskriftsfäst 

kvotplikt i TWh läggs en formel för 

att räkna om detta till andelar av 

kvotpliktig elanvändning (kvoter) 

samt en beskrivning av hur framtida 

kvotjusteringar ska genomföras. Detta 

skulle innebära att målet och de 

bestämmelser som framgår av avtalet 

om en gemensam elcertifikatmarknad 

blir en del av den norska nationella 

lagstiftningen. NVE menar att detta 

synliggör de förpliktelser som det 

norsk-svenska avtalet innebär och 

bidrar till att skapa större förutsäg-

barhet för aktörerna i samband med 

tekniska justeringar av kvotkurvan.

För att antalet certifikat som ska 

annulleras av varje kvotpliktig ska 

kunna beräknas måste TWh-målen 

göras om till andelar av kvotpliktig 

elanvändning. NVE föreslår att ande-

larna beräknas i förväg och fastställs 

för fyra år i taget. Andelarna offent-

liggörs året före det första året i 

perioden. Avvikelser som uppstår 

justeras under kommande fyraårspe-

riod efter regler som fasställs i lagen 

om elcertifikat.



Marknadsförbättrande åtgärder

Inom Energimyndighetens deluppdrag 

om marknadens funktionssätt och 

historiska utveckling rekommenderar 

Energimyndigheten följande:

• Energimyndigheten föreslår att det 

årligen görs en analys av förhållan-

det mellan gällande kvoter och de 

faktorer som kvoterna baseras på 

och att denna analys presenteras 

vid årligt återkommande semina-

rier.

• Utvecklingen de kommande åren 

bör följas noga för att överväga 

om nästa kontrollstation bör 

tidigareläggas.

• Energimyndigheten anser att det 

behövs en databas om elcertifikat-

berättigad elproduktion med 

uppgifter om tillståndgivna an-

läggningar, investeringsbeslut och 

anläggningar under byggnation. 

Det bör utredas om företag ska 

vara skyldiga att rapportera in 

sådan information.

• Energimyndigheten föreslår att det 

införs krav på elleverantörer i 

Sverige att rapportera in fakture-

rad el varje kvartal.

Torvens roll i elcertifikat-

systemet

Torv används för att producera endast 

en liten del av den elcertifikatberätti-

gade elen och andelen bedöms minska 

ytterligare. I de anläggningar som är 

elcertifikatberättigade är certifikaten 

viktiga för torvens konkurrenskraft 

gentemot alternativa bränslen. Sanno-

likt skulle ett slopande av stödet från 

elcertifikatsystemet därför minska 

torvbranschens omsättning. Effekten 

skulle dock begränsas av att en bety-

dande andel av den totala energitorv-

sanvändningen sker i anläggningar 

som inte ingår i elcertifikatsystemet. 

Sammanfattningsvis betyder torven 

lite för elcertifikatsystemet medan 

elcertifikatsystemet har en viss men 

begränsad betydelse för torvbran-

schen. Om omständigheterna inte 

förändras rekommenderar Energimyn-

digheten att elproduktion med torv 

som bränsle även fortsättningsvis 

berättigar till elcertifikat.



Bilaga: Tabeller  

 
Tabell 1: Uppskattade årliga förändringar av efterfrågan i Sverige – Målet för 
2020 är oförändrat 

  [A] [B] [C] [D]= [AxC]-[AxB]   

 År 

Uppskattad 
kvotpliktig 
elanvändning 
Sverige (TWh) 

Gällande 
kvoter- Sverige 

Rekommen-
derade kvoter 
Sverige 

Uppskattad 
ändring av 
efterfrågan Sverige 
(TWh) 

Uppskattad 
ändring av 
ackumulerad 
efterfrågan 
Sverige (TWh) 

2016 93,1 0,144 0,23 8 8 
2017 93 0,152 0,246 8,8 16,8 
2018 92,8 0,168 0,262 8,7 25,6 
2019 92,6 0,181 0,276 8,8 34,4 
2020 92,5 0,195 0,266 6,6 40,9 
2021 92,2 0,19 0,25 5,6 46,5 
2022 91,9 0,18 0,235 5,1 51,6 
2023 91,7 0,17 0,222 4,8 56,4 
2024 91,4 0,161 0,205 4 60,4 
2025 91,1 0,149 0,184 3,2 63,6 
2026 90,9 0,137 0,161 2,2 65,8 
2027 90,6 0,124 0,14 1,5 67,3 
2028 90,4 0,107 0,124 1,5 68,8 
2029 90,1 0,092 0,108 1,4 70,2 
2030 89,9 0,076 0,091 1,4 71,6 
2031 89,9 0,061 0,071 0,9 72,5 
2032 89,9 0,045 0,053 0,8 73,2 
2033 90 0,028 0,037 0,8 74,1 
2034 90 0,012 0,021 0,8 74,8 
2035 90 0,008 0,013 0,4 75,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2: Uppskattade årliga förändringar av efterfrågan i Norge – Målet för 
2020 är oförändrat 

  [E] [F] [G] [H]= [ExF]-[ExG]   

 År 

Uppskattad 
kvotpliktig 
elanvändning 
Norge (TWh) 

Gällande kvoter 
Norge 

Rekommenderade 
kvoter Norge 

Uppskattad 
ändring av 
efterfrågan 
Norge (TWh) 

Uppskattad 
ändring av 
ackumulerad 
efterfrågan 
Norge (TWh) 

2016 80,4 0,108 0,092 -1,27 -1,3 
2017 80,6 0,127 0,11 -1,36 -2,6 
2018 80,9 0,146 0,128 -1,46 -4,1 
2019 81,2 0,165 0,145 -1,59 -5,7 
2020 81,3 0,183 0,17 -1,04 -6,7 
2021 81,4 0,182 0,17 -0,98 -7,7 
2022 81,5 0,181 0,169 -0,95 -8,7 
2023 81,5 0,18 0,169 -0,92 -9,6 
2024 81,6 0,179 0,168 -0,89 -10,5 
2025 81,7 0,176 0,167 -0,7 -11,2 
2026 81,7 0,164 0,158 -0,5 -11,7 
2027 81,8 0,151 0,146 -0,39 -12 
2028 81,9 0,132 0,126 -0,5 -12,6 
2029 81,9 0,113 0,107 -0,45 -13 
2030 82 0,094 0,089 -0,38 -13,4 
2031 82,1 0,075 0,071 -0,29 -13,7 
2032 82,1 0,056 0,054 -0,2 -13,9 
2033 82,2 0,037 0,036 -0,11 -14 
2034 82,3 0,018 0,018 -0,01 -14 
2035 82,3 0,009 0,009 -0,01 -14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3: Uppskattade årliga förändringar av efterfrågan på den 
gemensamma norsk-svenska elcertifikatmarknaden 

  [I]=[D]+[H]   

År 

Årlig uppskattad 
förändring av 
efterfrågan i den 
gemensamma 
elcertifikatmarknaden 
(TWh) 

Årlig uppskattad 
förändring av 
ackumulerad 
efterfrågan i den 
gemensamma 
elcertifikatmarknaden 
(TWh) 

2016 6,77 6,8 
2017 7,43 14,2 
2018 7,26 21,5 
2019 7,22 28,7 
2020 5,52 34,2 
2021 4,59 38,8 
2022 4,15 42,9 
2023 3,87 46,8 
2024 3,11 49,9 
2025 2,53 52,5 
2026 1,68 54,1 
2027 1,09 55,2 
2028 0,99 56,2 
2029 0,96 57,2 
2030 1 58,2 
2031 0,65 58,8 
2032 0,56 59,4 
2033 0,7 60,1 
2034 0,78 60,9 
2035 0,4 61,3 
 



Ett hållbart energisystem gynnar samhället 
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som 
förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings-
trygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare 
energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag 
och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta el-
nät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får 
möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer 
och nya affärsidéer. Vi deltar i internationella samarbeten för att 
nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikat-
systemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom 
fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella 
statistik på energiområdet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99

E-post registrator@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se F
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