Remiss avseende Statens Energimyndighets förslag till nya föreskrifter om
elcertifikat, Dnr 460-09-2176
Skogsindustrierna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade
föreskrifter och vill framföra följande.
Synpunkter på föreskrifterna
Det är viktigt att Energimyndigheten utgående från rubricerade föreskrifter kan
arbeta så förutsättningslöst som möjligt, ett stort utrymme för tolkning av olika
anläggningstyper måste finnas. Skogsindustrin är avsevärt mer komplicerad i alla
sina processer än ett enkelt kraftvärmeverk, detta måste tas hänsyn till i
bedömningen. Skogsindustrierna förespråkar därför mer flexibla föreskrifter där
Energimyndigheten gör bedömningar från fall till fall.
Som föreskrifterna nu är utformade är kraven för att en anläggning ska anses som
ny väldigt hårda. De innebär i princip investering i en ny panna eftersom alla
värmeöverförande ytor i eldstaden, konvektionsytor, överhettarytor etc samt styroch reglersystemer måste ersättas med nya delar. Detta synsätt riskerar att göra
investeringar i befintliga pannor olönsamma, även om resultatet av
investeringarna innebär en ökad förnybar elproduktion, och minskad användning
av fossila bränslen.
Synpunkter på de allmänna råden
I de allmänna råd som syftar på 3 kap. 8 a § är det viktigt att Energimyndigheten
inte begränsar möjligheten till ökad förnybar elproduktion. Den andel av den
förnybara elproduktionen som ska räknas fram måste verkligen spegla hela
produktionsökningen och inte bara en del av den. Genom att hela den ökade
elproduktionen genererar gröna elcertifikat finns det incitament att tex. fylla upp
turbinens effekt genom förbättrat körsätt, ständiga förbättringar och investeringar.
Om endast en andel av produktionsökningen av grön el ger elcertifikat kommer
den gröna elproduktionen inte att utvecklas maximalt.
I de allmänna råd som syftar på 5 kap. 1 § anges att endast helt nya delar ska ge
möjlighet till tilldelning av elcertifikat. Skogsindustrierna anser att det är
resursslöseri att man inte ska kunna få tilldelning om man återanvänder en del
som tidigare använts av en annan ägare, i en numera nedlagd anläggning.
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