Falkenberg den 6 februari 2020

Till Sveriges Energiminister Anders Ygeman
Som företrädare för Svensk Vindkraftförening med 1 100 medlemmar, varav 700 är delägare /ägare till
vindkraftverk frågar vi, vad händer med förslaget att tidigarelägga en stängning av
elcertifikatsystemet? Det har nu gått mera än tre månader sedan vid VIND2019 konferensen i
Stockholm, där du tog initiativ till att föreslå att tidigarelägga en stängning av elcertifikatsystemet,
efter år 2021 samtidigt som Norge och inte så sänt som år 2030 som Energimyndigheten föreslår.
Det visar på att du och regeringen delar vindkraftbranschens åsikter och ser det som nödvändigt att
stänga systemet i förtid. Under oktober och november hade vi träffar och telefonmöten med de
riksdagsledamöterna som med majoritet i riksdagen beslöt om Energiöverenskommelsen i riksdagen
juni 2016. Ledamöterna för S, MP, C, KD och M i den beredningsgrupp som arbetar tillsammans med
dig om genomförande av Energiöverenskommelsen.
Vid våra träffar och telemöten med dessa riksdagsledamöter diskuterade vi vårt förslag att stänga
Elcertifikatsystemet i förtid, det för att systemet inte helt ska utarmas ekonomiskt. Vi kände att vi hade
stor förståelse för själva sakfrågan.
Nu frågar våra medlemmar oss om vad har hänt, då de är ytterst angelägna att förslaget att stänga
elcertifikatsystemet i förtid kommer att genomföras?
Därför sände vi ett mejl till ovan riksdagsledamöter i förra veckan. Vi har fått svar från två av
ledamöterna, som säger att ansvaret för den vidare behandlingen ligger på regeringens bord.
Därav nu vårt brev till dig som Sveriges Energiminister.
Vårt förslag är att genom att avsluta systemet nio år i förtid, kan nyttja den samlade kvoten, svansen
för dessa år adderas på en ny komprimerad kvotkurva i framkant, då framför allt åren 2021–2024.
Konsekvensen kommer bli ett ökat marknadsbehov av fler elcertifikat de närmste åren. Det kommer
på nytt öka värdet på elcertifikaten för alla producenter av förnybar el. De som gjort tidiga
investeringar i förnybar el och vindkraft, för åtta till tolv år sedan är helt beroende av att få ett ökat
värde på sina elcertifikat, det för sin ekonomiska överlevnad.
Vi vet att du och de riksdagsmän vi varit i kontakt med, alla är väl förtrogna med nuvarande situation,
att värdet på elcertifikaten, nu är på väg att helt kollapsa om inget görs.
Vårt förslag att stänga all ny investering av förnybar el och registrering av elcertifikat efter år 2021, ser
vi som en konkret lösning. Dagens investerare i vindkraft, där det byggs större, högre och mera
energieffektiva vindkraftturbiner har numera inget behov av något stödsystem. Idag bygger man

vindkraft för knappt halva den investeringskostnad man hade för åtta till tolv år sedan. Det sker
dessutom till största del genom utländskt kapital, där man inte ens har med elcertifikatintäkten i sina
investeringskalkyler.
Rent politisk, borde det, enligt vår mening, kunna prioriteras att stänga systemet nio (9) år i förtid.
Man slipper helt administrera ett system som redan har fyllt sin funktion. Att Norge, s förra olje-och
energiminister inte tagit till sig detta är olyckligt och svårt, det komplicerar såklart situationen. Vi är väl
medvetna om att resultatet av en kraftigt ökad kvotkurva de närmste åren, kommer innebära att
samtliga elkonsumenter får betala mer under några få år, det både i Norge och Sverige. Men åtgärden
å andra sidan visar också på att värdet efter några år snabbare sjunker mot noll, vilket gör att samtliga
elkonsumenter på sikt kommer tjäna på att systemet stängs i förtid.
Vi, som företrädare för Svensk Vindkraftförening tror på en fortsatt stark tillväxt av vindkraft och att
man inom få år kommer nå målet om 35 TWh förnybar el i Sverige. Men vi är bekymrade och oroliga
för de tidiga investerarna, de som nu om inget görs, inte kommer överleva ekonomisk, vilket leder till
ytterligare fler konkurser och att dessa anläggningar då kommer köpas upp billigt av utländska
kapitalstarka köpare. Det kan komma få negativa konsekvenser för den svenska vindkraften, vilket vore
väldigt olyckligt för alla parter, då inte minst för klimatet.
Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med dig, samt med berörda riksdagsledamöter och vi förväntar
oss att regeringen är lika angelägna som oss, att lösa den situation som nu uppstått i en nära framtid.
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Montel News 2020-01029
Svensk Vindkraftförening varnar för ny konkursvåg
(Montel) Kollapsen i elcertifikatmarknaden i kombination med fallande elpriser har utvecklats till
en ekonomisk katastrof för vindkraft som byggdes före år 2012 och blir det inte någon normal
vinter i februari eller mars väntar en ny konkursvåg, varnar Svensk Vindkraftsförening.
”Bankerna är ju inte villiga tillfälligt att ge amorteringsfrihet, utan tvärtom så försätts de i konkurs”,
skriver föreningens vice ordförande, Carl-Arne Pedersen till Montel.
Bland Svensk Vindkraftförenings medlemmar återfinns många småskaliga aktörer som var tidigt ute
att investera i vindkraft. Carl-Arne Pedersen, uppger att ett flertal av dessa aktörer försattes i konkurs
under åren 2015-2017 till följd av fallande intäkter från el och elcertifikat. De tvingades därefter sälja
sina kraftverk till kapitalstarka aktörer en fjärdedel av priset som de investerat för.
”Sedan hösten 2018 – när marknadspriserna åter steg – fick nu de tidiga investerarna som
fortfarande ekonomisk överlevt, en möjlighet till en ekonomisk återhämtning”, skriver han till
Montel.
Väldigt mörkt ut
Men nu ser marknadsläget väldigt mörkt ut för dessa överlevare bedömer Carl-Arne Pedersen.
Systempriset ser ut att bli till det lägsta på åtminstone 15 år mätt i euro för en januari-månad.
Samtidigt har priset på elcertifikat fallit med 90 procent på ett år och omsätts nu till under 10
SEK/MWh.
I terminsmarknaden för el noteras nästan dagligen nya rekordlägstakurser, medan et flertal
analytiker har dödförklarat elcertifikatsystemet (se länk), vilket tyder på att producenterna kommer
att få leva med nuvarande prisbild under en längre period.
”Vi är mycket bekymrade”, skriver han och pekar på att utan en riktig vinter väntas intäkter på 25-30
EUR/MWh resten av året, vilket inte är i närheten av vad som krävs.
”De tidiga investerarna behöver det dubbla för att överleva ekonomisk.”
Hoppas på regeringen
Svensk Vindkraftförening hoppas nu att regeringen ska kunna förhandla fram en stoppregel för
elcertifikatsystemet år 2021, vilket är nio år tidigare än Energimyndighetens förslag.
Kvoterna från den så kallade ”svansen” skulle sedan kunna flyttas och komprimeras kraftigt i
framkant till åren 2021-2024 och öka efterfrågan av certifikat, vilket i sin tur skulle kunna ge den
småskaliga vindkraften skäliga intäkter under ytterligare några år till, bedömer Carl-Arne Pedersen.
”Det skulle medföra ett ökat uttag av elcertifikat de första åren med högre priser då marknaden
behöver fler elcertifikat och högre certifikatpriser under några få år”, skriver han men betonar att på
lång sikt så verkar det ofrånkomligt att elcertifikatpriset sjunker mot noll.
Carl-Arne Pedersen konstaterar att energiminister Anders Ygeman också initierat ett sådant initiativ
förra hösten, men att den akuta frågan verkar ha kommit i skymundan efter
Energiöverenskommelsens kollaps och omröstningen i Riksdagen om Ringhals-reaktorernas framtid.

Norge säger nej
Frågan kompliceras ytterligare av att Norge också måste godkänna en sådan förändring. Landets
förre energiminister Kjell-Børge Freiberg har tydligt deklarerat för Montel att landet inte kommer att
medverka i några ändringar som innebär ökade kostnader för landets elkonsumenter.
Vindkraftturbintillverkaren Enercons Sverige-chef, Pamela Lundin, uppgav förra veckan för Montel
att hon förväntar sig att elcertifikatsystemet ska stängas på ett värdigt sätt.
– Allt är bättre än ett 2030 stopp. […] Jag tycker man ska stänga det snyggt, för att ta sitt ansvar, sa
hon.
Carl-Arne Pedersen är enig.
– Det är mycket tack vare dessa tidiga investerarna som vi idag är i en situation där vindkraften kan
byggas utan stöd. För dem är ytterligare några år av stöd helt avgörande för att kunna överleva, säger
han.
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Ansträngningarna i glesbygden mellan Halland och Gotland, Falubygden och Skåne, har lett till större volymer och
lägre investeringskostnader för vår främsta klimatbransch vindkraften, skriver Jeanette Lindeblad. Bild: Erik Johansen,
Svensk vindkraftförening

Stå upp för glesbygdens klimatsatsningar
Debatt • Äntligen säger energiminister Anders Ygeman (S) att subventionerna för
landbaserad vindkraft ska stoppas 2021. Det är goda nyheter för alla i glesbygden som
lade grunden för ett klimatvänligare energisystem. Nu är det upp till riksdagen att visa
att de står upp för en klimatvänlig energipolitik, skriver Jeanette Lindeblad, Svensk
Vindkraftförening.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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Enligt Världsbanken är landbaserad vindkraft det mest kostnadseffektiva och snabbaste
sättet att ställa om energisystemet för att möta våra klimatmål. Det räcker inte att vara
fossilfri om 10, 20 eller 30 år. Den hotande klimatkatastrofen kräver en total omställning
av vårt energisystem. Nu.
Men de framsynta pionjärer på den svenska landsbygden som i början på 2000-talet
satsade på den helt nya och obeprövade vindkraftsteknologin för att skapa ett
klimatvänligt energisystem för framtiden, hotas i sin existens om riksdagen inte lyssnar
på deras rop om hjälp.
ANNONS

Måste stängas
Det vore ödets ironi – och politikens gruvliga svek – om pionjärernas prestationer skulle
straffas för vindkraftens fantastiska utveckling genom att hålla elcertifikatsystemet öppet,
i stället för att få sitt välförtjänta erkännande.

”

Det vore ödets ironi – och politikens gruvliga svek – om
pionjärernas prestationer skulle stra as ör vindkraftens
fantastiska utveckling genom att hålla
elcertiﬁkatsystemet öppet
Det svenska stödsystemets idé är att den som investerar i vindkraft ska få stöd för sin
klimatsmarta investering på landsbygden i 15 år. För varje nytt vindkraftverk släpps nya
certifikat. Detta för att nå våra klimatmål. Utvecklingen har gått så pass fort att
riksdagens mål om totalt 40 TWh förnybar energi till och med 2030 nås redan om ett par,
tre år. Då kommer elcertifikatens värde sjunka till noll – om systemet inte stängs.
Ansträngningarna i glesbygden mellan Halland och Gotland, Falubygden och Skåne, har
lett till större volymer och lägre investeringskostnader för vår främsta klimatbransch
vindkraften.

Upp till bevis
Det är ett stort genombrott att energiminister Anders Ygeman (S) nu verkar lyssna på
våra varningar. Men om riksdagen ändå väljer Energimyndighetens förslag eller om
stoppet drar ut på tiden, kommer pionjärerna bakom denna utveckling att slås ut. Då tar
de stora energi- och investmentbolagen över den lokala och klimatsmarta
energiproduktionen.
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Vi uppmanar regeringen och riksdagen att stå upp ör
sina tidigare löften och ör en levande glesbygd
Vi uppmanar regeringen och riksdagen att stå upp för sina tidigare löften och för en
levande glesbygd. Det handlar om rättvisa och om framtidstro.
Eller varför ska någon framöver engagera sig för förnybara klimatlösningar när man inte
kan lita på att ett långsiktigt regelverk bibehåller sitt syfte?
Jeanette Lindeblad, ordförande Svensk Vindkraftförening
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