Elcertiﬁkat

Energimyndighetens avstämningsrapport visar:

99 procent av elcertiﬁkaten inlämnade

För 2004 har 99 procent av elcertiﬁkaten lämnats
in jämfört med 77 procent för 2003. Det framgår
av den avstämning som gjordes den 1 april av
de deklarationer och elcertiﬁkat som elleverantörer
med ﬂera lämnat in för kalenderåret 2004.

E

lleverantörer med flera
ska till staten lämna in
elcertiﬁkat motsvarande
en viss andel av den fakturerade
eller förbrukade elen.
Elcertifikatsystemet startade
den 1 maj 2003 och syftar till
att främja elproduktion från förnybara energikällor som vatten,
vind, biobränsle och sol. Målet
är en ökad produktion från dessa
energikällor med 10 TWh till
2010.

Biobränslen 75% av
certiﬁkaten
Sedan starten av elcertiﬁkatsystemet 1 maj 2003 till och med
mars 2005 har producenter av
förnybar el tilldelats drygt 19
miljoner elcertiﬁkat. Dessa har
producenterna kunnat sälja och
det ger då en extra intäkt utöver
elförsäljningen för att stimulera
till ökad elproduktion. Elproduktionen med biobränslen
dominerar och har fått cirka 75
procent av certiﬁkaten, småskalig vattenkraft cirka 17 procent
och vindkraft har fått cirka 8
procent.
– Under 2004 utfärdades cirka 11 miljoner certiﬁkat motsvarande en produktion av cirka
11 TWh fördelat på biobränslen
8,1 TWh, småskalig vattenkraft
2 TWh och vindkraft nära 0,9
TWh, säger Roger Östberg på
enheten för Operativa styrmedel.
Dyrt med “böter”
Sveriges elleverantörer och övriga
26

företag som hanterar kvotplikten
har den 1 april 2005 annullerat
certiﬁkat motsvarande 99,1 procent av kvotplikten för 2004.
Detta ska jämföras med 77 procent för 2003.
– Vår bedömning är att ökningen beror på att kvotpliktsavgiften (böterna) var högre än att
köpa certiﬁkat. Många visste nog
också om att avgiften inte är avdragsgill så att 240 kr motsvarar
333 kronor med skattade pengar, säger Mattias Eriksson, enhetschef för Operativa styrmedel
på Energimyndigheten.
De 199 företag som inte till
fullo uppfyllt kvotplikten och de
28 företag som ännu inte lämnat in någon deklaration betalar en kvotpliktsavgift på 240
kr per elcertifikat. Den totala
kvotpliktsavgiften från de 199
företagen beräknas till cirka 17
miljoner kronor jämfört med
181 miljoner 2003. De som har
elcertiﬁkat på kontot kan spara
dem till kommande års behov
eller sälja dem.
Piteå Energi Handel
får högst avgift
Kvotpliktig el 2004 är 95,2 TWh.
Detta motsvarar cirka 7,714 miljoner elcertiﬁkat då kvotplikten
är 0,081. I deklarationerna har
korrigeringar gjorts av kvotpliktig el för 2003 motsvarande en
ökad kvotplikt med drygt hundrafemtiotusen certiﬁkat så att
den totala kvotplikten uppgår till
7,865 miljoner certiﬁkat. Totalt
har 7,794 miljoner certiﬁkat an-

nullerats motsvarande 99,1% av
den totala kvotplikten.
Elleverantörerna har under
2004 till sina elkunder levererat drygt 89 TWh kvotpliktig
el. Det visar resultaten av de
deklarationer elleverantörerna
har lämnat in till Energimyndigheten. Elleverantörer med
ﬂera som hanterar kvotplikt ska
varje år deklarera hur mycket el
de fakturerat sina kunder under
året, köpa in elcertiﬁkat motsvarande årets kvotplikt (2004
var den 0,081 och 2003 var den
0,074) och ha dem på sitt konto
senast den 31 mars för annullering för att uppfylla kvotplikten.
Vid avstämningen konstateras
att 199 företag helt eller delvis
inte uppfyllt sin kvotplikt. I enlighet med lagen om elcertiﬁkat
har Energimyndigheten nu börjat ta beslut om kvotpliktsavgift
för de företag som inte uppfyllt
kvotplikten. Beslut har tagits för
10 företag varav de två företag
som har högst kvotpliktsavgift
är:
* PiteEnergi Handel AB som ska
betala 8 909 280 kronor i kvotpliktsavgift.
* Uponor Wirsbo AB som ska
betala 979 680 kronor i kvotpliktsavgift.
Övriga beslut kommer att tas
fortlöpande under april - augusti
2005. För de 28 företag som inte
lämnat in deklaration i tid är ju
inte kvotplikten känd och de har
heller inte uppfyllt sin kvotplikt.
Så snart deklarationerna kommit
in till Energimyndigheten och
granskats kommer även dessa
att få beslut om kvotpliktsavgift
utifrån den kvotpliktiga elen.
10 TWh ökning är
målet
Lagen om elcertifikat trädde i
kraft den 1 maj 2003. Målet om
en ökning av produktionen av el
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från förnybara energikällor med
10 TWh motsvarar ungefär en
femtondel av Sveriges elanvändning. Den svenska elproduktionen har de senaste fem åren
varierat från strax under 160
TWh år 2001 till 132 TWh år
2003 och uppskattas ha varit 148
TWh för 2004. Elanvändningen
har de senaste fem åren varierat
från som högst 151 TWh 2001
till 145 TWh 2003 och uppskattas ha varit 147 TWh för 2004.
Energimyndigheten godkänner elproduktionsanläggningar
för tilldelning av elcertiﬁkat och
registrerar företag, bland annat
alla elleverantörer, som hanterar
kvotplikten i huvudsak för alla
sina kunder. Sedan starten den
1 maj 2003 har cirka 1770 elproduktionsanläggningar godkänts för tilldelning av elcertiﬁkat (1 certiﬁkat för varje MWh
el). Fördelningen av antalet
anläggningar inom respektive
energislag är följande:
* Vattenkraft 59 procent
* Vindkraft 35 procent
* Biobränsle (kraftvärme- och
mottrycksanläggningar) 6 procent
* Inom systemet ﬁnns även en
anläggning med solel.
64 hanterar sin
egen kvotplikt
Energimyndigheten registrerar
även företag som hanterar kvotplikten. För 2004 var totalt 748
företag registrerade fördelade på
207 elleverantörer, 201 elanvändare med egen elproduktion,
276 företag inom elintensiva
industrin och 64 som hanterar
kvotplikt på egen hand. Vid
avstämningen av kvotplikten för
2004 hade deklarationer kommit
in från 720 av dessa registrerade
företag.
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