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Välkommen till årets tredje elcertifikatrapport!
Vårt mål med den här publikationen är att ge våra
läsare inblick i de viktigaste händelserna med
påverkan på utbyggnad av förnybar energi och
elcertifikatmarknaden. I år följer vi med stort
intresse det fallande överskottet, stoppregeln,
investeringarna i vindkraft, solparkernas
framfart och mycket mer.
I detta nummer försöker vi dessutom
att få en bättre insyn i hur banker ser på
marknadsutvecklingen och om stigande priser
påverkat kraven på långsiktiga säkringar.
Fredriks krönika beskriver ett alternativ till
långa lågt prissatta PPA kontrakt i ”The wind
power company as merchant energy trader”.
Besök gärna vår hemsida eller ännu hellre vårt
nya kontor i Västra hamnen i Malmö!

Bodecker Partners expertis inom elcertifikat och utsläppsrätter, såväl som den nordiska
elmarknaden, hör till Nordens främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning till producenter och
investerare i förnybar el samt specialiserad förvaltning av elcertifikat och utsläppsrätter.
Bodecker Partners – äkta oberoende rådgivning och förvaltning.
www.bodeckerpartners.com
juni 2018

Sammanfattning

STOPPREGELNS utformning har blivit lite klarare efter
presentation av EM och NVE. En ren volymgräns alt. en volymgräns med avtrappning verkar vara de huvudsakliga alternativen. Beslut kan tidigast tas till våren och implementation möjlig
från 1 jan 2019.
URSPRUNGSGARANTIER kan vara hotade om tvisten mellan
Polarbröd och konsumentverket går i fel riktning. Samtidigt ökar
intresset för GoO på kontinenten och priset har stigit med 300%
det senaste året.
EU FÖRNYBARHETSMÅL OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGSMÅL
är beslutade efter långa och många förhandlingar. 32% resp.
32,5% blev kompromissen. Eget mål för transportsektorn.
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Har de stigande priserna påverkat
bankernas krav på prissäkringar?
Det är en av de frågor vi ställer i
månadens Insyn.
Läs våra spännande intervjuer med Swedbank och DNB
på sidan 21

Spotpriser elcertifikat (SEK)
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I TYSKLAND är arbetet med utfasningsplan för kolkraft samt
hur kabelutbyggnaden ska påskyndas igång. De första gemensamma auktionerna för sol- och vind har genomförts där sol tog
hemma alla bud. Auktionspriserna har generellt höjts.
PRISPROGNOSER PÅ EL har stigit ytterligare mot bakgrund
av stigande bränsle- och CO2 priser. Fortsatt uppsida ses men
kortsiktiga faktorer som låg hydrobalans har kanske påverkat
mer än vad det finns fundamentalt fog för.
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MAX 4 TWh KVAR att ta investeringsbeslut på i elcertifikatsystemet. Det är vårt estimat som även det är konservativt.
Resterande väntas tas i år och därmed blir det viktigare att följa
konstruktionsfasen i kommande projekt.
THE WIND POWER COMPANY AS MERCHANT ENERGY TRADER
är titeln på Fredriks krönika om alternativ till långa lågt prissatta
PPA kontrakt, varför förutsättningarna är goda och hur det kan
göras till låg kostnad och kontrollerade risker.
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Ackumulerat överskott (TWh)
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Vill du ta del av hela rapporten?
På vår hemsida hittar du information
om hur du prenumererar:
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Trenden med snabbt fallande överskott har stannat av
men balans nu under 4 TWh och ytterligare nedsida finns.

bodeckerpartners.com/rapporter/
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