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Svensk Vindenergis synpunkter på ”Remiss av promemorian Krav på
nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el”.
Svensk Vindenergi tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Promemorian.
Vindkraft byggs idag utan stöd och äldre anläggningar är i många fall beroende av extraintäkter från UG
för att säkerställa fortsatt drift. Många aktörer är därigenom beroende av en reglering som är
kompatibel med det brittiska systemet, eftersom premien på denna marknad för enskilda aktörer
bidrog till nästan 10% av intäkterna förra året, då elpriset var rekordlågt.
Svensk Vindenergi bedömer att nära 7 miljoner UG från kraftverk (nyare än 1. Apr 2015 med märkeffekt
på max 5 MW) exporteras från Sverige till UK varje år. Dessa UG har ett värde som är ca 15 SEK högre
per MWh pga speciella villkor i UK och på totalen handlar det således om en intäkt på ca 100 MSEK som
skulle försvinna om de enskilda verken skulle aggregeras till parknivå – på grund av regler om
anslutningspunkt.
Men inte nog med det. För redan ingångna avtal bedömer vi att aktörerna riskerar en kompensation
motsvarande ca 70 SEK per UG (Totalt ca 500 MSEK) förutsatt att volymerna tecknats i förväg. Vilket
innebär att den samhällsekonomiska förlusten för att genomföra förslaget enligt antaganden ovan och
allt annat lika uppgår till 600 MSEK årligen.
Vi vill även ta tillfället i akt att påpeka att IKN-verktyget som sådant är mycket viktigt för en
kostnadseffektiv och snabb utbyggnad av nät i anslutning till vindkraftparker. Förslaget skulle kunna
leda till att mer elnät omfattas av koncessionsprövning, vilket skulle vara mycket problematiskt för
branschen, göra redan långa ledtider längre och leda till ytterligare samhällsekonomiska förluster. Om
Sverige är det enda landet som tillåter mätning i IKN-nät är det möjligtvis så att andra länder kan lära av
Sverige.
Slutligen kan tilläggas att det även principiellt går att ifrågasätta värdet av att omöjliggöra handel av UG
i UK med argumentet att möjliggöra handel med Flandern eller annan del av EU.

Våra viktigaste synpunkter
•

Förslaget riskerar att drabba vindkraftverksaktörer som redan har avtal om försäljning av UG till
Storbritannien hårt. Den samhällsekomiska förlusten kan uppgå till över en halv miljard årligen.

•

Vi ser ingen avgörande anledning att ändra villkoren snabbt, retroaktivt och tvingande: Vi
föreslår en frivillighet för redan byggda projekt och aktörer som omfattas av befintliga avtal.
Ändring bör endast vara tvingande för projekt som tas i drift från 2022-01-01 så att nya villkor
kan beaktas i finansieringsskedet. Detta för att ge långsiktighet och stabilitet.

•

Om frivillighet inte ses som en möjlig väg föreslår vi, i andra hand, att aktörer som har redan
ingångna avtal, inräknat avtalsförlängningar, ska möjliggöras att söka och beviljas undantag.
Ett kriterium för ett sådant undantag kan vara att visa att företaget lider ekonomisk skada av
att flytta mätpunkten.

•

I sista hand föreslår vi att ikraftträdandet, i det fall att en retroaktiv tillämpning blir gällande och
undantag inte ses som en möjlig väg, ska skjutas på framtiden till minst 2022-04-01 men än
hellre 2023-04-01.
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