Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

SFS 2015:624
Utkom från trycket
den 17 november 2015

utfärdad den 5 november 2015.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1200) om elcertifikat
dels att 4 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 4 b §§, av följande
lydelse.

4 kap.
4 §2 Kvotplikten ska beräknas genom att multiplicera det antal megawattimmar el som sålts eller använts under beräkningsåret med den kvot som för beräkningsåret anges inom parentes enligt följande:
– 2003 (0,074),
– 2004 (0,081),
– 2005 (0,104),
– 2006 (0,126),
– 2007 (0,151),
– 2008 (0,163),
– 2009 (0,170),
– 2010 (0,179),
– 2011 (0,179),
– 2012 (0,179),
– 2013 (0,135),
– 2014 (0,142),
– 2015 (0,143),
– 2016 (0,231),
– 2017 (0,247),
– 2018 (0,270),
– 2019 (0,291),
– 2020 (0,288),
– 2021 (0,272),
– 2022 (0,257),
– 2023 (0,244),
– 2024 (0,227),
– 2025 (0,206),
– 2026 (0,183),
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Prop. 2014/15:123, bet. 2015/16:NU6, rskr. 2015/16:5.
Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena tas bort.
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– 2027 (0,162),
– 2028 (0,146),
– 2029 (0,130),
– 2030 (0,114),
– 2031 (0,094),
– 2032 (0,076),
– 2033 (0,052),
– 2034 (0,028), och
– 2035 (0,013).
Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett heltal, ska
antalet avrundas till närmaste heltal.
4 a § Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt enligt 4 § ska såld el anses motsvara den mängd el som elleverantören har fakturerat elanvändare för
under beräkningsåret.
4 b § Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt enligt 4 § ska den del
av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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