Elcertifikat

Elcertifikaten 2003:

Gav en halv miljard till
producenter av bioel
Energimyndigheten har publicerat en rapport kallad ”Översyn av elcertifikatsystemet”.
Bioenergi står för 75 procent av alla certifikat medan vind och sol tillsammans står för
mindre än 10 procent. Inga justeringar av systemet väntas under 2005.
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nder 2003 utfördades
certifikat motsvarande
cirka 5,5 TWh. Med
ett medelpris på cirka 204 kronor representerar detta ett värde
på drygt 1,1 miljarder kronor.
Kvotplikten för 2003 (8 månader) motsvarade cirka 4,4 TWh.
Knappt 80 procent av kvotplikten uppfylldes under 2003. Preliminära siffror pekar på att de
företag som inte uppfyllt sin
kvotplikt totalt kommer att
tvingas betala in cirka 165 miljoner i kvotpliktsavgift. Med nuvarande regler tillfaller dessa peng-
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ar statskassa. Energimyndigheten
rekommenderar i sin rapport att
reglerna ska ändras så att även
kvotpliktsavgiften återförs till elcertifikatssystemet.
Bioenergi vinnare
Bioenergi står för cirka 75 procetn av de elcertifikat som har
producerats under första året,
vattenkraft för 17 procent, vind
för 8 procent och solel för 0 procent.
Det innebär att cirka 500 miljoner kronor som har tillfallit
producenter av bioel. Största de-

len har tillfallit skogsindustrin.
Södra är den enskilt största producenten av elcertifikat.
Torvens roll
Inom översynen har också torvens roll inom certifikatsystemet
analyserats för att se om det finns
andra sätt att främja torv inom
det svenska energisystemet. Energimyndigheten skriver att
torvens miljöfördelar som till exempel minskad naturlig avgång
av växthusgaser från torvmyrar
vid torvtäkt är en av grunderna
till att torv bör stödjas.
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Energimyndigheten har även
tittat på alternativa sätt att hantera elintensiv industrins undantag från kvotplikt och rekommenderar en indelning baserad
på energiskattedirektivet istället
för SNI-kod.
Etapp två ska vara klar den 1
november 2004. Fram tills dess
ska Energimyndigheten fortsätta
med en allmän översyn av elcertifikatsystemet, titta på de framtida kvotnivåerna, effekter för
vindkraften, villkor för konsumenten och statistik.
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