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Yttrande över förslag till förordning om elcertifikat
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Den föreslagna förordningen om elcertifikat avses ersätta nuvarande förordning (2003:120) om elcertifikat.
Merparten bestämmelser i sistnämnda författning föreslås flyttas över oförändrade i sak till den nya
förordningen. Förslaget innehåller dock en ny definition av begreppet biobränsle och en bestämmelse
om tillämplig valutakurs vid omräkning av elcertifikatspriset på en gemensam elcertifikatsmarknad. Den
nya biobränsledefinitionen innebär en generell definition som inte diskriminerar mellan olika bränslen
med liknande egenskaper. Vidare flyttas bestämmelserna om registrering av elintensiva industrier och
dessas möjligheter att bli befriade från deklarationsskyldigheten från lagen (2003:113) om elcertifikat till
den nu föreslagna förordningen.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Den upprättade konsekvensutredningen tar sikte på de delar av förslaget som utgör nyheter i förhållande till förordning (2003:113) om elcertifikat. Enligt tilläggsdirektiv till Regelrådet (dir. 2011:71) ska
Regelrådets granskning i sådana fall inriktas på de substantiella ändringar som föreslås. Regelrådet
begränsar i enlighet med detta – utan hinder av vad som föreskrivs i 4-7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning – sitt yttrande till de delar av förslaget som innebär påtagliga
nyheter jämfört med tidigare reglering.
Såvitt Regelrådet kan bedöma leder de bestämmelser som är nya i förhållande till nuvarande reglering
inte till några administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående är Regelrådets granskning inriktad på de delar av förslaget som
innehåller nyheter i förhållande till nuvarande reglering.
I konsekvensutredningen uppges att den föreslagna generella definitionen av biobränsle dels minskar
osäkerheten om vilka bränslen som berättigar till elcertifikat, dels medger val mellan flera typer av
biobränslen i framtiden. Möjligheten att välja kan leda till att priserna ändras på biobränslen som för
närvarande inte omfattas av definitionen men som framdeles får ökad efterfrågan på marknaden. Enligt
konsekvensutredningen rör det i så fall rör sig om små volymer och effekterna på eventuell konkurrens
mellan vissa biobränslen antas därför bli begränsade. Den förslagna bestämmelsen om valutakurs
innebär bl.a. att Norge och Sverige får ett gemensamt volymvägt medelvärde av elcertifikatspriset och
att avgifternas storlek blir desamma på en gemensam elcertifikatsmarknad.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen, i de delar som är föremål för granskning,
bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och
konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 26 oktober 2011. I beslutet deltog Stig von Bahr,
ordförande, samt Lennart Palm och Maud Spencer. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Eva
Gustafsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Eva Gustafsson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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