
I samband med en större kontrollstation för elcertifikatsystemet anser Svenskt 
Näringsliv att det är viktigt att inte endast elcertifikatsystemet som sådant som ses över, 
utan att elcertifikatsystemet analyseras i förhållande till hela elmarknaden. Därför 
föreslår Svenskt Näringsliv att Energimyndigheten inför Kontrollstationen genomför 
följande analyser: 
  
Analys av elcertifikatsystemets påverkan på elmarknaden 
Svenskt Näringsliv önskar att Energimyndigheten analyserar hur elcertifikatsystemet har 
påverkat elmarknaden och dess funktion. Bland annat är en viktig fråga att analysera hur 
elcertifikatsystemet i sin nuvarande form har påverkat elpriset, och i vilken mån 
systemet bidragit till de för närvarande låga elpriserna. En viktig aspekt är också hur man 
kan förvänta sig att systemet påverkar elmarknaden framöver, varför detta även bör 
analyseras i ett framåtsyftande perspektiv.  
  
Analys av elcertifikatsystemets påverkan på investeringar på elmarknaden 
Det vore önskvärt att Energimyndigheten även analyserar och gör en bedömning av hur 
elcertifikatsystemet kommer att påverka möjligheten till framtida investeringar på 
elmarknaden. Hur påverkar elcertifikatsystemet utsikterna för investeringar som 
säkerställer att framtidens elsystem har hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga 
priser? Vilka investeringar kommer att kunna genomföras om elcertifikatsystemet 
kvarstår i nuvarande form, och vilka konsekvenser skulle en ambitionshöjning få? 
  
Bifogat finns också det remissvar Svenskt Näringsliv skickade in i samband med att 
regeringens promemoria om en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet remitterades 
under våren, där våra huvudsakliga synpunkter gällande elcertifikatsystemet framgår, 
samt våra synpunkter på den förra kontrollstationen för elcertifkat.  
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