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Disposition 

• Några observationer (statistik m.m.) 

• Knyta an till riskanalysen 

• Vad marknaden vill ha 

• Förslag på årgärder 

• Torvens roll i elcertifikatsystemet 

 



Observationer 

• Utfasning 2012 berörde ett stort antal vattenkraftanläggningar. 

Effekt- och produktionsmässigt påverkades biokraft mest. 

• Marknadskoncentration och konkurrenssituation OK 

• Handeln koncentrerad till vissa perioder 

• Vissa mönster i prisbildningen 

• Priset rör sig mycket på lång sikt 

• Priset samvarierar med reserven (för mycket?) 

• Politiska mål ”för långsiktiga” för att vara riktigt viktiga för 

investeringsbeslut 

• 3-4 års sikt (ca) viktigt för aktörerna 

 

 



Identifierade risker för 

utbyggnadstakten 

• Information och transparens 

• Prissignaler och tröghet i systemet 

• Finansiering 

 



Marknadsförbättrande åtgärder – vilka 

frågor behöver svar? 

• Finns det plats för mitt projekt i elcertifikatsystemet? 

• Hur stor blir efterfrågan på elcertifikat?  

• Vad händer vid nästa kontrollstation? 



Finns det plats för mitt projekt i 

elcertifikatsystemet? 

• Databas över potentiellt certifikatberättigade projekt 

• Projekt i tillståndsprocess, investeringsbeslut, projekt 

under byggnation 

• Vidare juridisk utredning om inrapporteringsplikt 

behövs 



Hur stor blir efterfrågan på certifikat? 

• Idag visar sig detta främst i samband med annullering 

(en gång per år) 

• Kvartalsvis inrapportering av kvotpliktig elförbrukning 

• Vidare juridisk utredning om detta krävs 

 



Vad händer vid nästa kontrollstation? 

 

• Det behövs information om vad som händer 3-4 år framåt i tiden 

• Givet politiska mål m.m. finns vissa möjligheter att se vad nästa 

kontrollstation kan leda till 

• Justeringsprincip förbättrar förutsägbarhet 

• Förslag: samma principer ska användas vid nästa 

justeringstillfälle: 

• Likt i båda länderna 

• Inom 4 år 

• Årlig analys 

 



Torv 

• Två frågor: 

• Torvens betydelse för elcertifikatsystemet 

• Elcertifikatsystemets betydelse för torvnäringen 

• Torv används endast för att producera en liten del av elen i 

elcertifikatsystemet. Mängden minskar dessutom. 

• Torven betyder allt mindre för elcertifikatsystemet 

• Energitorv används även utanför elcertifikatsystemet 

• Elcertifikatsystemet betyder inte allt för torvnäringen 

• Energimyndigheten rekommenderar att torven tillsvidare (om 

förutsättningarna inte förändras) får vara kvar i 

elcertifikatsystemet 


