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Uppdrag att fdresli oya kvoter i elcertifikatsystemet m. m.
Synpunkter:
EU:s direktiv om fomybar energi syftar till att fomybar energi skall byggas ut sa att den
tranger undan fossil energi fran kol, olja, fossilgas och uran. Eftersom dessa energiformer inte
fullt ut betalar sina miljokostnader, sarnhallskostnader och riskkostnader behover fomybara
energiformer kompenseras med olika stodsystem fOr att na ekonomisk likstallighet.
Elcertifikatsystemet ar ett sadant stodsystem som dock lagger hela kostnaden pa hushallen
och ovriga sektorer som inte ar elintensiva. SERO ar tveksam till om de som nu ar
kvotpliktiga ensamma orkar bara hela kostnaden for utokad kvotplikt utan att det behovs
komplettering i nagon form. Nedan foljer vAra synpunkter pa rapporten.
1. EM antar att den kvotpliktiga elanvandningen ligger kvar pa ca 96 TWh flera Ar. Man
namner overhuvudtaget inte kravet pa att minska energianvandningen fram till 2020
med 20 %. I Ar ligger bade elproduktionen och elanvandningen ca 10 TWh under forra
Arets niva da kvotplikten var 94 TWh som med temperaturkorrigering skulle varit 96
TWh. SERO foreslAr att volymen kvotpliktig elanvandning beaktar effektiviseringen
genom att den sanks med 1 TWh Arligen med start pa 94 TWh under 2010 ..
2. I rapporten saknars bedomningar av vilket producentpris som behovs for att locka
fram nyinvesteringar. For vindkraften blir det alIt svArare att hitta bra vindlagen att
bygga pa. Darmed tvingas branschen - om det skal1 byggas stOrre volymer - acceptera
platser som ger betydligt hogre produktionskostnader. I Finland foreslas ett feed-in
system dar ny vindkraft erbjuds ca 93 ore/kWh och Tyskland har ungefar samma niva
pa landbaserad vindkraft och avsevart hogre pa havsbaserad.
Dagens forwardpriser pa Nord Pool anger for 2010 till 36 orelkWh och stiger 2014 till
47 orelk Who Men for en investerare ar det svArt att utan stora avdrag teckna avtal som
galler tiden efter 2012.
Om vi i en vindkraftkalkyl raknar med 15 Ars ekonomisk avskrivningstid samt 8-11
orelkWh i drift, underhall och fOrsakring samt 4% markarrende blir med nuvarande
priser pa vindkraftverken produktionskostnaden 75-90 ore/kWh i vindlagen 2400
fulleffekttimmar per Ar. Det betyder att elpriset behover kompletteras med ett
certifikatpris pa 55-30 orelkWh. Valet av 15 firs ekonomisk avskrivningstid ar baserat
dels pa gjorda erfarenheter av de storre vindkraftverkens hallbarhet samt vilken lanetid
bankema accepterar.
Den principiella fragan uppstAr da om vindkraften kan begara en kompensation pa den
nivan utan att "prisa ut" sig jamfort med andra energiformer. Det fomybara altemativ
vindkraften tavlar med ar kraftvarme i stor och liten skala. For lOnsamhet i storskalig

kraftvanne kravs ett vanneunderlag i form av fjiirrvannenat oeh dar finns inte myeket
kvar att ansluta till stora verk. Daremot finns mojlighet att bygga ut medelstor oeh
smaskalig kraftvanne ner till villastorlek. Med ny utrustning som ger vanne oeh el
samtidigt finns det en stor potential "hembrannare" men sedan kommer fragan - ar
deras rokgasutslapp aeeeptabia i tatare bebyggelse vilket ar nodvandigt for att fa
volymer. Jag tvivlar aven om det sker med sofistikerad rokgasrening oeh effektiva
pelletsbrannare. Export till kontinenten av pellets oeh flis har drivit upp priset pa
biobransle kraftigt oeh det kravs danned oeksa ett hogt elpris pa kraftvanneei.
Elproduktionskostnaden for vindel oeh kraftvanneel torde danned foljas at uppal.
De prisnivaer som danned oppnas for utbyggd vattenkraft gor den myeket intressant
antingen det galler aterupptagen drift eller nybyggnad men da maste vara politiker
underlatta tillstandsgivningen.
3. Forslaget till nya kvoter tar ingen hansyn till effekterna av en eventuell norsk
anknytning av marknaden for eleertifikat. Om det blir sa maste hela forslaget om
nivaer pa kvotplikten i Sverige uppdateras.
4. Under ar 2010 oeh 2011 kommer ett antal redan paborjade projekt att fullfoljas medan
nagra andra planerade projekt avbryts eller laggs vilande. Detta galler bi. a. vindparker
i skogslandet som far fOr dalig lonsamhet med enbart eertifikaten som
inkomstfOrstarkning i en situation dar stigande overskott knappast blir prishojare. Med
sviktande intresse for nyinvesteringar tvingas regeringen vidta atgarder fOr att uppna
maIen. Laget for att etablera ett svenskt feed-in-system som parallellt erbjudande till
eertifikaten oppnas d~ vilket nagra partier vagt oppnat fOr, mp t.ex. Aven om
eertifikatsystemet verkar svarrubbat kan EM:s prognos pa hur stor belastningen blir pa
elanvandarna om hela utbyggnaden skall bekostas med eertifikat bli orimligt hog for
att kunna aeeepteras. Redan nu ar smartgransen nara oeh att det inte knorrats mer
beror pa att vanligt folk tror att eertifikaten enbart gynnar vindkraften. Nar man
upptaeker att bara 2115 gar till vindkraften kan aeeeptansen andras. Var uppfattning ar
att eertifikatsystemet gett oss battre utdelning an fOrvantat genom begransning av
utbudet. Fragan ar dock hur manga eertifikat storprodueenterna orkar bunkra upp av
ett skenande overskott. Osakerheten i handeln verkar vara stor oeh det finns fa kopare
pa langa kontrakt. Ju st5rre overskott som lagras upp desto storre blir risken fOr
utforsaljning av finansiella skal for att putsa bokslutet, med prisras utan botten i
nuvarande cert-system. Redan finns fier elcertifikat pa marknaden an vad som vantas
behovas till annullering den 1 april nasta ar. Darfor anser SERO att vi behover
forandra nuvarande certifikatsystem. Det kan ske pa olika satt, 1. ex. genom att infOra
for nya investeringar erbjuda ett feed-in-system med garanterade minimipriser
avpassade till olika produktionskostnader i langa avtaI. Ett satt att oka behovet av
certifikat ar oeksa att lata systemet omfatta den industri som nu ar undantagen, ca 40
TWh genom att ge dem ett viss kvotplikt, t ex 5 % jamfort med arets 17% for ovriga.
Overskottet skulle da kunna balanseras snabbare men troligen motas av ihardiga
protester om hur illa det skulle vara for konkurrenskraften. SERO anser det fullt
rimligt att aven den elintensiva industrin borde vara med oeh dela kostnaden fOr
utbyggnad av ffirnybar elproduktion.
Sammanfattning:
• Prognosen ffir kvotpliktig elanvandning bor swas med 1 TWh per ar med
start pa 94 TWh for 2010

•
•

•

•
•

Kvotplikten fran 2013 och framat behover okas markantjamfort med forslaget
i rapporten for att ta ner lagret av mum ej anvanda elcertifikat
Om investeringar i fomybar e1produktion skall fortsatta i hog takt behover
systemet med elcertifikat forandras antingen genom att oka gruppen
kvotpliktiga, kompletteras med nagot annat stodsystem t. ex feed-in eller
statliga investeringsbidrag i nagon form som exempel.
I staIlet for att i princip krava upprustning till nivan ny anlaggning fOr att fa en
ny tilldelningsperiod bor ett system med delcertifikat infOras motsvarande
upprustningens andel av en total upprustning. Detta skulle radda manga
kraftverk fran nedlaggning nar tillde1ningsperioden lopt ut
Stora och langsiktiga investeringar behover sterre trygghet an vad
elcertifikatsystemet i nuvarande form erbjuder om vi skall fa onskade volymer.
Vad gaIler ett eventuellt gemensamt certifikatsystem med Norge sa
aterkommer vi med synpunkter.
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