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SERO LÅTER UTREDA ELCERTIFIKATSYSTEMET
För att öka andelen förnybar el i elproduktionen införde Sverige år 2003 ett stödsystem,
elcertifikatsystemet.
Bakgrunden var bl.a. den ökade insikten om elproduktionens, huvudsakligen den fossila, inverkan på
klimatet. Sedan dess har några ändringar gjorts i systemet, men nu är en mer genomgripande
förändring på väg.
För ett år sedan beslutade EU om ett direktiv, vilket lägger stora krav på medlemsländerna på en
ökning av förnybar energi samt en minskning av växthusgaserna.
Detta är en av anledningarna att regeringen dragit igång en utredning av elcertifikatsystemet. En
annan är förslaget om en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge.
SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, en intresseorganisation för förnybar energi,
kommer också att låta utreda elcertifikatsystemet. SERO har därför lämnat ett uppdrag i detta
ärende till konsultföretaget TSEM AB.
I uppdraget ingår att analysera elcertifikatsystemets effektivitet, både vad avser ökad produktion
och kostnader för elkunderna, liksom vilken produktion som behöver stöd för att utvecklas.
Slutsatser av analyserna ska ge förslag till ev. ändringar i elcertifikatsystemet samt konsekvenser av
en gemensam marknad med Norge.
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Vad är SERO?
SERO är en ideell, politiskt och religiöst oberoende, rikstäckande förening som
har närmare 3 500 medlemmar. SERO arbetar för att främja energieffektivisering, förnybar energi i alla former samt för ett fossilfritt, hållbart
samhälle. SERO är registrerad som NGO, Non Govermental Organization, hos
FN och är medlem i EREF, European Renewable Energies Federation där
systerföreningar från 14 EU- länder ingår. SERO har även registrerat varumärket
®,
SERO-el för den rena, utsläppsfria el som produceras i medlemmarnas vindoch småskaliga vattenkraftverk
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