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Infrastrukturdepartementet

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019
Promemorian har utarbetats i Infrastrukturdepartementet efter remitteringen
av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet
2019, ER 2018:25. I promemorian finns förslag på en annan utformning av
stoppregel för elcertifikatssystemet än den som föreslagits i myndighetens
rapport. I promemorian behandlas även förslag som myndigheten lämnat i
rapporten Ökad transparens i elcertifikatssystemet, ER 2018:18 och i en
hemställan om ändring av regleringen avseende kontoföring av elcertifikat.
Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät
Avfall Sverige
Boverket
Branschföreningen Svensk Torv
Chalmers tekniska högskola
Energiföretagen Sverige
Energigas Sverige
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsägarna Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Företagarna
Försvarsmakten
Greenpeace
Havs- och Vattenmyndigheten
HSB Riksförbund
Institutet för Näringslivsforskning
Jernkontoret
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumentverket
Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
Lantbrukarnas riksförbund
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lund universitet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Näringslivets Regelnämnd
Oberoende elhandlare
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SABO
Sametinget
Skogen Kemin Gruvorna och Stålet (SKGS)
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
SveMin
Svensk Kraftmäkling AB
Svensk Solenergi
Svensk Vattenkraftförening
Svensk Vindenergi
Svensk Vindkraftförening
Svenska Bioenergiföreningen
Svenska Elnätsupproret
Svenska Naturskyddsförening
Svenska Trädbränsleföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
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Sveriges konsumenter
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Sveriges Ornitologiska Förening
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Umeå Universitet
Villaägarnas riksförbund
Världsnaturfonden WWF
Återvinningsindustrierna

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 29
april 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)
per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
i.e.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/00777/E och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan.
En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i
ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger
besked om detta.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-0502). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Turid Tersmeden
Stf enhetschef
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