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Välkommen till årets fjärde 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 lägger vi dessutom mer fokus på
ursprungsgarantier som även de haft en häftig resa
det senaste året. Missa inte våra intervjuer med
Hans Petter Kildal från Becour och Trine Braathens
från Kinect Energy. Vi sammanfattar dessutom
årets stora vindkonferens Vind2018, vi rapporterar
om ny prisprognoser på nordisk el, kostnad för ny
vindkraft, nya investeringsbeslut samt den snabba
utvecklingen kring batteripriser. Självklart får ni
även senaste status på elcertmarknaden där vi nu
bedömer att överskottet är uppe på 5–7 TWh.
Vi önskar er trevlig läsning!

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
november 2018

Sammanfattning

STOPPREGELN blir allt mer akut vilket myndighet och politiker är medvetna om. Rapporten från Energimyndigheten den
20 december blir enormt viktig och beslut väntas nu kunna tas
redan till våren. Vi diskuterar konsekvenser och potentiella åtgärder efter beslut.
URSPRUNGSGARANTIERNA har stigit kraftigt i värde det senaste året på grund av ett ökat intresse från Europeiska företag. EU-beslut ökar värdet på garantierna och förslag nu
ute på remiss i Norge kan få stor påverkan på framtida export
från landet.
100% FÖRNYBART TILL 2040 är möjligt men kräver åtgärder
som modernisering av elnät, marknad för systemtjänster, större
vikt vid klimatnytta hos myndigheter samt fortsatt investerarförtroende. 70–90 TWh vindkraft kommer att behövas till 2040.
KOSTNADERNA fortsätter att falla för vindkraft. LCOE under
25 euro/MWh rapporteras för ett projekt i norra Norge och
Energimyndigheten bedömer att man bör kunna bygga till 30
öre/kWh.
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Vad händer på marknaden för
ursprungsgarantier och hur ser det ut
framåt? Det är några av de frågor vi
ställer till experterna i månadens Insyn.
Läs våra spännande intervjuer
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HÖGA OCH VOLATILA ELPRISER under sommaren och hösten
på grund av torr väderlek och höga bränsle- och CO2 priser.
Vi går igenom de senaste prognoserna framåt.
ELCERTIFIKATMARKNADEN är nu full. Energimyndighetens
rapport visar på 0,6 TWh kvar till 2030 mål medan vår bedömning är 5–7 TWh över. Vi går igenom projekt som byggs, nya
investeringsbeslut och konsekvenser för marknad och priser.
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Vill du ta del av hela rapporten?
Kontakta oss eller gå in på hemsidan:
mia@bodeckerpartners.com
bodeckerpartners.com/rapporter/
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Trenden med snabbt fallande överskott har stannat av
men balans nu under 4 TWh och ytterligare nedsida finns.
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