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Diarienummer: - 

Remissvar avseende Inspel om administrativa kostnader elcertifikat 

Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på elcertifikatsystemets administrativa 
kostnader kopplade till Energimyndighetens rapportering inför kontrollstation 2023.  
 
Som Vattenfall tidigare har framfört anser vi att elcertifikatssystemet inte bör drivas i sin 
marknadsbaserade form till slutdatumet. Underlagsrapporten ”Aktörernas administrativa 
kostnader kopplat till elcertifikatsystemet”1 visar att kostnaderna för systemet vida överstiger 
dess värde. I rapporten anges att 36% av vad kunden betalar går vidare till producenten. 
Andelen som förs över till producenten är dock lägre än 36%, eftersom elhandlarnas 
marginaler på priskomponenten elcertifikat mot kund inte har räknats in i analysen.  
 
Underlagsrapporten stärker Vattenfalls tidigare ståndpunkt. Det är inte samhällsekonomiskt 
motiverat att driva elcertifikatssystemet i sin marknadsbaserade form ända till slutdatumet när 
systemet har stängts och inte längre generar ny förnybar produktion. Myndigheterna bör 
därför  analysera och föreslå hur systemet kan övergå till en mer ”reglerad” och 
förenklad modell som bygger på en förutbestämd avgiftsnivå som säkerställer en rimlig 
ersättning till producenterna och samtidigt förenklar den administrativa bördan för alla 
parter i systemet. Här behöver olika affärsmässiga upplägg beaktas: såsom fastprisavtal, 
terminskontrakt och bilaterala avtal med överlåtelse av elcertifikat så att tillräcklig 
framförhållning ges till aktörerna att anpassa sina affärsupplägg utan att förlora bundet kapital 
i elcertifikatssaldon.  
 
Det är önskvärt att eventuella åtgärder i elcertifikatmarknaden gäller till att systemet avslutas, 
dvs att inte nya omtag ska behövas. Det är inte rimligt att systemet ska förändras ytterligare 
innan det avslutas. 
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