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Energimyndigheten 
 
 
 
 

Synpunkter på elcertifikatsystemet inför kontrollstationen 2019. 
 
 
Såsom vindkraftsägare, men framförallt som ekonomisk förvaltare av ett antal 
vindkraftsparker  byggda mellan 2010 och 2013 vill jag lämna synpunkter inför 
kontrollstationen 2019. 
 
När nämnda parker byggdes, men framförallt när det togs beslut om att investera i 
vindkraft var de ekonomiska förutsättningarna helt annorlunda. De flesta kalkyler 
grundades med ett elpris på ca 40 öre och elcertifikat 30 öre. Idag är vi glada om el 
och certifikat tillsammans kommer upp i hälften. Dom här parkerna har lokala ägare 
som i de flesta fall intecknat gård och hem för att få en rimlig finansiering.  
Jag vill påstå att den här utbyggnaden framförallt i slättbyggnaderna har gynnat 
vindkraftsutvecklingen i Sverige i stor grad och det var här man började att investera 
i 2 MWh maskiner och drev på utvecklingen.  
 
De senare åren har teknikutvecklingen varit oerhörd snabb och blivit mycket 
storskalig. Byggnation sker nu till stor del i Norrland där det byggs upp jätteparker 
med allt som oftast utländska ägare och kapital utifrån. Det Svenska banksystemet 
har princip lämnat branschen men det verkar inte påverka utbyggnadstakten. 
De här nya ägarkonstellationerna har mycket låga avkastningskrav och 
investeringarna sker ofta på helt andra premisser än de ekonomiska. Syftet kan vara 
miljökompensation etc. Pensionspengar utifrån där miljöinvesteringen är viktigare 
än avkastningen. 
Däremot behöver mina lokala ägare ha en rimlig avkastning. Certifikatsystemet har i 
dag nästan havererat och kommer troligen om några år vara nere i nollvärde. Jag vet 
att många, som för dom var stora investeringar känner sig lurade. Man var säker på 
att den här pengen som certifikatsystemet inbringade skulle man ha i 15 år.  
 
Jag tycker det rimligt att dom som investerade innan t.ex 2014 garanteras en viss 
nivå i certifikatsystemet. Det är ingen som gynnas av att det kommer mer konkurser 
i branschen.  
Dagen investerare behöver inget elcertifikat och vet dessutom vad dagens nivå är 
och vad troligen kommer att landa i. 
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