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Remissyttrande från Skogsindustrierna angående promemoria 
”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020” 
 

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta 

remissyttrande angående ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020.  

 

 

SAMMANFATTNING 

 Skogsindustrierna anser att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, då 

den inte behandlar effekter av ambitionshöjningen i ett bredare system-

perspektiv 

 Skogsindustrierna vill understryka vikten av att den elintensiva industrin 

även fortsatt är undantagen kvotplikt 

 I övrigt, ställer sig Skogsindustrierna bakom det remissvar som lämnats in 

av SKGS på vägnar av den råvaruförädlande och energiintensiva industrin 

i Sverige 

 

BRIST PÅ ÖVERGRIPANDE SYSTEMPERSPEKTIV 

Skogsindustrierna anser att förslagets konsekvensanalys har ett alltför snävt 

perspektiv med sitt primära fokus på effekter för utbyggnad av förnybar 

elproduktion. Skogsindustrierna ser det som mycket viktigt att den föreslagna 

ambitionshöjningen sätts in i ett bredare systemperspektiv, där det bedöms vilka 

konsekvenserna kan bli för Sveriges totala elförsörjning på både kort och lång 

sikt.   

 

UNDANTAGET FRÅN KVOTPLIKT  

Skogsindustriernas medlemmar säljer sina varor på en global marknad, vilket 

innebär att industrins kunder kan vända sig till producenter i andra delar av 

världen om priserna på våra produkter ökar. Dagens undantag från kvotplikt 

betyder för massa- och pappersindustrin ca 1.5 miljarder kronor per år. Om 

undantaget skulle tas bort skulle det innebära att produktionskostnaderna skulle 

öka med 150-200 kr per ton produkt i en bransch, som redan är hårt trängd av 

svag lönsamhet.  
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Regeringen föreslår inget slopande av undantaget, men Skogsindustrierna vill 

ändock ta tillfället i akt att betona att ambitionshöjningen i elcertifikatssystemet 

inte får innebära att undantaget från kvotplikt för den elintensiva industrin upphör.  
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