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en att propositionen bland annat innehåller förslag 

om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 

2030, det välkomnas av branschorganisationen 

Svensk Vindenergi.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen och 

lägger fram flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyg-

gnaden av förnybar el. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen 

mot ett 100 procent förnybart elsystem, säger Charlotte Unger 

Larson, vd Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Proposition om elcertifikatsystemet är en del av Energi-

överenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna för snart ett år sedan.

Propositionen innehåller också en rad förslag som ska förbättra 

elcertifikatsystemets funktion. Justering av det stora överskottet 

av elcertifikat tidigareläggs och fortsatta tekniska justeringar ska 

genomföras vartannat år. 

Svensk Vindkraftförening är mindre nöjd med regeringens propo-

sition och menar att den brister i långsiktighet och lämnar stora 

osäkerheter öppna.

- Regeringen har inte tagit med teknikutvecklingens prispress 

vilket skapar osäkerheter för kreditinstituten samt investerarna. En 

investering i förnybar el är en långsiktig satsning och elcertifikat-

systemet måste konstrueras därefter, skriver ordföranden Jeanette 

Lindblad och vice ordförande i föreningen, Carl-Arne Pedersen, i 

en kommentar.

Vidare tycker Svensk vindkraftsförenings representanter att prop-

ositionen inte heller tar hänsyn till redan genomförda investerin-

gar och att man inte satt någon restriktion på Norges möjligheter 

att fortsätta byggas ut, trots att Norge lämnar elcertifikatsystemet.

Jesper Berg är vd i projekteringsföretaget Kabeko som är aktivt i 

Västernorrland.

- Beskedet är mycket positivt för våra planerade vindparker i 

Kramfors och Sollefteå kommun. Propositionen är ett väntat andra 

steg sedan ramöverenskommelsen 2016. Förslaget ligger i linje 

med regeringens mål om en kontrollerad övergång till ett helt 

förnybart elsystem till år 2040. Förslaget visar även att politiken 

har förstått att det krävs långsiktiga och stabila spelregler för att 

den fortsatta utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortskrida, 

kommenterar Jesper Berg. 
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Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som handlar om förutsättningarna i 
det framtida elcertifikatsystemet.
hur marknaden reagerar och om förslagen till nya spelregler leder till nya investerings-
beslut återstår att se

www.vindkraftcentrum.se


