AKTUELLT

Vita certifikat har blivit allt vanligare internationellt. Nu kan detta styrmedel för energieffektivisering bli aktuellt i Sverige efter en ny utredning från Energimyndigheten.

V

ITA CERTIFIKAT är styrmedel som stimulerar energibolagens effektiviseringsarbete.
Bolagen tilldelas kvoter för energieffektivisering som måste uppfyllas
genom åtgärder i samarbete med
kunderna. När en kvot är uppfylld
och kontrollerad får energibolaget ett
certifikat. I vissa länder kan energibolagen köpa och sälja certifikat.
– På så sätt kan energibolag som
kostnadseffektivt kan göra fler åtgärder än vad som krävs tjäna pengar på
att sälja vidare certifikat till bolag
som behöver fler certifikat för att
uppfylla sin kvot eller som annars
skulle ha större kostnader för åtgärder, säger Rurik Holmberg, projektledare på Energimyndigheten.
Själva certifikaten kan utformas på
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många olika sätt. I Frankrike har
man till exempel haft stora framgångar med vita certifikat för installation av värmepannor i fastigheter.

effektivisering och minska energianvändning kan certifikaten också
utformas för att till exempel minska
koldioxidutsläpp.

utredde
Energimyndigheten vita certifikat,
men kom då fram till att det inte
fanns någon given plats i floran av
befintliga styrmedel. Nu har förutsättningarna ändrats och därför har
myndigheten utrett frågan igen på
uppdrag av Regeringskansliet.
– Huvudbudskapet i utredningen är
att syfte, mål och design är avgörande
för vad ett eventuellt system för vita
certifikat kan leverera. Syfte och
ramar är en politisk fråga som måste
komma först innan man tittar på
detaljerna, fortsätter Rurik Holmberg.
Utöver att uppnå ökad energi-

FÖRDELARNA MED

KÄLLA: ”ASPEKTER
PÅ VITA CERTIFIKAT”,
ENERGIMYNDIGHETEN

Här ska hushåll kapa utsläppen
Hushållen i en fastighet i Uppsala ska minska sina koldioxidutsläpp
med 40 procent – med hjälp av en app.

F

ASTIGHETEN Frodeparken i
Uppsala har inte bara Nordens största solcellsfasad
(675 m2). Ett 30-tal av hushållen som bor här deltar också i projektet Klimaträtt, som startat på initiativ
av Uppsalahem och ICA.
Sedan i april mäts hushållens
utsläpp från bostaden, maten, transporter och övriga inköp. Detta görs i
en specialutvecklad app, som Vinnova
delfinansierar. Klimatavtrycken samlas in då inköpen görs med ICA-kort
eller reskortet från Upplands lokaltrafik som ansluts till appen.
– Vi har sett i egna undersökningar
att många vill göra skillnad och
minska sina utsläpp. Men de vet inte
hur de ska gå tillväga. Det här är ett
sätt att göra det enklare för våra kunder att leva klimaträtt, säger Fredrik
Holm, projektledare på Uppsalahem.

projektet har alla deltagare gjort en nulägesanalys, av sitt
klimatavtryck så att man får en bra
utgångsbild (snittet för en svensk är
cirka 7,5 ton per år). Sedan är målet att
minska utsläppen med 40 procent fram
till i höst med hjälp av ökad kunskap,
smarta val och tydlig feedback. Varje
vecka får deltagarna en sammanställning över sina utsläpp i appen.
Närmare en fjärdedel av klimatpåverkan kommer från maten. Där
kommer ICA in i bilden.
– Det finns så många myter när det
gäller att äta klimatsmart, att det är
krångligt och dyrt. Det är tvärtom.
Det här är ett sätt att inspirera våra
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vita certifikat är
bland annat att det går att finansiera
energieffektivisering utanför statsbudgeten och att certifikaten kan leda
till ett ökat samarbete mellan energibolag och slutanvändare.
Olika former av vita certifikat tilllämpas redan i nuläget av drygt hälften av EU:s medlemsländer samt
knappt hälften av USA:s delstater.
Runt om i världen finns planer på att
ta styrmedlet i bruk.
– I Sverige är potentialen störst
inom industrin och näringslivet,
säger Rurik Holmberg.



KARL BRUZE

Energikonto kan spara el och pengar
MÅNGA SOM HAR egna solcellsanlägg-

:-
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Fastigheten
Frodeparken.

ningar på sin fastighet producerar mer el
än de använder under soliga dagar och
behöver sälja överskottselen till sitt elbolag.
För dessa kunder har elhandelsbolaget
Storuman Energi ett Energikonto, där kunderna kan köpa tillbaka elen på kvällen till
ett lägre pris.
– Det kan skilja mycket mellan dag och
kväll. På det här sättet blir det riktigt intressant med timdebitering, säger Nils-Gunnar
From, företagets vd som var med och startade bolaget 1999.

– På vårt energikonto omräknas kilowattimmar till pengar. Har du överskott ger
vi 3,5 procents ränta.
Nils-Gunnar From tycker att elbranschen
är långt efter andra branscher när det gäller
transparens och vill skapa samma förutsättningar för privatpersoner som för stora
företag.
– Vi har skapat mixade elavtal med både
rörliga och fasta delar utifrån hur stora
kunder skulle agera på marknaden. Min
mission är att det ska vara kul att köpa el,
säger han.
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KLIMATRÄTT
Deltagare: Ett
30-tal hushåll i
Uppsala.
Mål: Minska koldioxidutsläppen
med 40 % med
hjälp av en app.
Pågår: Marsoktober 2015.
Parter: ICA,
Uppsalahem,
Chalmers, Sunfleet, Upplands
lokaltrafik m fl.

kunder att göra klimatsmarta val,
säger Maria Smith, miljöchef på
ICA Sverige.
Frodeparken ligger ICA
Torgkassen som också deltar i projektet, till exempel genom att bidra
med extra informationsinsatser och
personal shoppers som ska kunna
guida rätt bland varorna.
I höst ska Klimaträtt utvärderas.
– Ger projektet effekt vill vi gärna
testa det i en större skala, säger Fredrik Holm.
JOHAN WICKSTRÖM


MITT EMOT

UNDER MARS SÅLDES 679 laddbara bilar i Sverige, vilket är
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Ikea äger i Sverige. Den 27 maj
invigde koncernen sin nya vindkraftspark i Härjedalen och är
därigenom energioberoende

för
sina butiker i Norden.

Rekordökning av elbilar

Nissan Leaf är en av elbilarna
som ökat mest.

ENERGIBOLAGENS ersättningar för överskottsel från egna
solcellsanläggningar kan skilja sig
kraftigt – från 25 öre till 2 kronor per
kilowattimme. Det visar en sammanställning över 29 svenska
energibolag, gjord av Johan Lindahl på Uppsala universitet.
– Den stora skillnaden mot förra
året är att de flesta elbolag har
gått ner till Nord Pools spotpris när
den nya skattereduktionen infördes, säger Johan Lindahl.
Skattereduktionen infördes vid
årsskiftet och innebär att varje villaägare får dra av 60 öre på skatten
för varje kWh såld el.

ANTAL VINDKRAFTVERK som

I BÖRJAN AV

TWh

Potentialen för
effektiviseringar
inom industrin fram
till 2030, enligt en
studie från Sweco.

Stora skillnader
på solelspriser

THOMAS ZAAR/WHITE ARKITEKTER

Vita certifikat granskas i ny utredning

MIKAEL SVENNSON / JOHNÉR

Vita certifikat kan användas både
i bostadssektorn och i industrin för
att minska energianvändningen.

fler än någonsin under en månad. Mest ökade elbilarna med
420 fordon, medan laddhybriderna blev 279 fler.
Den stora ökningen under mars beror till stor del på de
rena elbilarna, där både etablerade och nya bilmodeller ökar
mycket.
De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf och Renault
Kangoo medan Mitsubishi Outlander och Volvo V60 är de vanligaste laddhybriderna. Totalt finns drygt 9 300 laddbara fordon i Sverige, vilket kan jämföras med Norge som i april uppnådde 50 000 registrerade elbilar (exklusive laddhybrider).
Läs mer: elbilsstatistik.se

Kommissionen
har startat
I BÖRJAN AV april startade
regeringens energikommission sitt
arbete. Målet är att ta fram underlag för en bred överenskommelse
om den långsiktiga energipolitiken.
I kommissionen ingår företrädare
för samtliga partier i riksdagen.
Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med forskare och andra
energiaktörer. Det ska utföras i tre
faser: en kunskapsinhämtande fas
där befintlig forskning analyseras,
en analyserande fas och slutligen
en förhandlingsfas. Arbetet ska
vara slutfört senast den 1 januari
2017.

Nya bostäder testar
smarta elnät
I VÅR PÅBÖRJAS byggandet av
150 nya energismarta bostäder i
Norra Djurgårdsstaden, som planeras stå färdiga i slutet av 2016.
Bostäderna kommer att utgöra
en central del i ett provområde för
utveckling av ny teknik som ska ge
kunskaper om optimering, styrning
och reglering av smarta elnät.
Energimyndigheten bidrar med
40,5 miljoner kronor.
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