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Solelkommissionen	  har	  tagit	  del	  av	  Energimyndighetens	  rapport	  Kontrollstation	  2017	  för	  
elcertifikat	  –	  Delredovisning	  2	  (ER2016:19)	  och	  lämnar	  härmed	  sina	  synpunkter	  på	  förslaget.	  
Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  remisstiden	  gick	  ut	  den	  25	  november,	  men	  hoppas	  att	  våra	  
synpunkter	  ändå	  kan	  tas	  med.	  Och	  att	  vi	  gärna	  får	  stå	  med	  på	  listan	  över	  remissinstanser	  i	  
framtiden.	  

Solelkommissionen	  är	  ett	  nätverk	  som	  består	  av	  Vasakronan,	  HSB,	  JM,	  Telge	  Energi	  och	  
Solkompaniet	  som	  arbetar	  för	  att	  skapa	  regelverk	  som	  möjliggör	  för	  elkunder	  att	  bli	  
egenproducenter	  av	  el.	  	  
	  

Betydelsen	  av	  elcertifikatsystemet	  för	  kundägd	  solel	  

Solelkommissionen	  är	  mycket	  positiva	  till	  elcertifikatsystemet	  och	  att	  det	  kommer	  att	  
förlängas	  till	  2030.	  Historiskt	  har	  solelutbyggnaden	  i	  Sverige	  varit	  beroende	  av	  det	  särskilda	  
investeringsstöd	  som	  inrättades	  2009	  och	  elcertifikatsystemet	  har	  haft	  mindre	  betydelse.	  
Priserna	  på	  solceller	  har	  dock	  gått	  ner	  kraftigt	  under	  denna	  period	  och	  snart	  är	  det	  möjligt	  
att	  bygga	  solel	  för	  egen	  förbrukning	  utan	  investeringsstöd,	  om	  man	  erhåller	  elcertifikat	  och	  
får	  använda	  sin	  egenproducerade	  el	  utan	  att	  betala	  energiskatt.	  Solelkommissionen	  verkar	  
därför	  för	  att	  investeringsstödet	  ska	  fasas	  ut	  fram	  till	  2019	  och	  inte	  förlängas.	  	  

För	  perioden	  fram	  till	  2030	  kommer	  utbyggnaden	  av	  solel	  därför	  vara	  mycket	  beroende	  av	  
elcertifikatsystemet	  för	  att	  man	  ska	  nå	  det	  långsiktiga	  mål	  om	  5-‐10	  %	  av	  Sveriges	  
energiförbrukning	  som	  Energimyndigheten	  satt	  upp	  för	  2040	  i	  sin	  solelstrategiutredning	  som	  
presenterades	  nyligen.	  	  
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Behåll	  elcertifikatsystemet	  grundutformning	  	  

Solelkommissionen	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  elcertifikatsystemet	  fortsätter	  att	  ha	  syftet	  att	  
öka	  utbyggnaden	  av	  förnybar	  energi	  och	  inte	  får	  nya	  uppgifter	  som	  att	  tex	  hantera	  
effektfrågan.	  Vi	  stödjer	  därmed	  Energimyndighetens	  förslag	  att	  lämna	  effektfrågor	  utanför	  
när	  man	  förlänger	  systemet	  till	  2030.	  Det	  är	  bra	  att	  höjningen	  av	  det	  svenska	  målet	  med	  18	  
TWh	  sker	  inom	  ramen	  för	  det	  befintliga	  elcertifikatsystemet.	  	  

Ett	  marknadsbaserat	  stödsystem	  som	  elcertifikatsystemet	  bygger	  på	  förutsägbarhet	  för	  
aktörerna	  som	  ansvarar	  för	  prisbildningen.	  Solelkommissionen	  anser	  därför	  även	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  kvotkurvan	  fortsätter	  att	  sättas	  utifrån	  en	  linjär	  utbyggnad	  och	  inte	  som	  i	  
Energimyndighetens	  förslag	  tillförs	  en	  ny	  uppgift	  att	  fördela	  utbyggnaden	  av	  förnybar	  energi	  
utifrån	  en	  svårdefinierbar	  nivå	  på	  lämpligt	  överskott	  av	  el	  i	  Sverige.	  	  

	  

Exkludera	  inte	  flerbostadshus	  från	  att	  få	  elcertifikat	  

Solelkommissionen	  anser	  att	  anläggningar	  upp	  till	  68	  kW	  kan	  uteslutas	  ur	  elcertifikat-‐
systemet	  om	  de	  omfattas	  av	  skattereduktionen	  för	  överskottsel.	  Energimyndigheten	  föreslår	  
i	  sin	  Solelstrategiutredning	  att	  dessa	  kunder,	  som	  främst	  är	  villaägare,	  istället	  kan	  få	  
skattereduktionen	  höjd	  med	  20	  öre/kWh.	  	  Vi	  stödjer	  det	  förslaget.	  Men	  vi	  vill	  
uppmärksamma	  att	  detta	  bara	  kan	  gälla	  anläggningar	  som	  erhåller	  skattereduktionen.	  	  

Elcertifikatsystemet	  har	  stor	  betydelse	  för	  anläggningar	  mellan	  20	  och	  68	  kW	  som	  är	  den	  
normala	  storleken	  som	  byggs	  på	  flerbostadshus.	  Det	  är	  därför	  avgörande	  för	  allmännyttiga	  
bostadsbolag,	  privata	  fastighetsägare	  med	  hyreshus	  och	  bostadsrättsföreningar	  att	  dessa	  
anläggningar	  fortsatt	  omfattas	  av	  elcertifikatsystemet.	  Solelkommissionen	  arbetar	  för	  att	  
förenkla	  regelverken,	  men	  att	  ta	  bort	  den	  stora	  gruppen	  av	  fastigheter	  som	  flerbostadshus	  
utgör	  skulle	  enbart	  leda	  till	  behov	  av	  ett	  fortsatt	  investeringsstöd	  eller	  andra	  åtgärder.	  Att	  
exkludera	  flerbostadshus	  från	  att	  användas	  för	  solel	  anser	  vi	  vara	  helt	  fel	  åtgärd	  om	  vi	  har	  ett	  
tydligt	  mål	  för	  solel	  på	  10	  %	  för	  ett	  helt	  förnybart	  energisystem	  i	  Sverige.	  
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