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Titel 
ELCERTIFIKAT – en diskussion kring de svenska elcertifikatens rättsliga natur, ekonomiska värde samt möjlighet att ta i 
anspråk vid en utmätning -  
 
 
Författare 
Maria Funck 
 
 

Sammanfattning 
Den 1 maj 2003 infördes ett nytt energisystem i Sverige baserat på elcertifikat. Syftet med systemet är att stimulera en 
utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor. Elcertifikatsystemet bygger på att producenterna av el från förnybara 
energikällor tilldelas ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme. Elcertifikaten skall kunna omsättas och 
därmed generera intäkter till producenterna. Vidare finns det en kvotplikt, som innebär en skyldighet för elanvändare och 
elleverantörer att den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande till sin förbrukning av el under det föregående året. 
Fullgörs inte kvotplikten, skall en avgift betalas till staten. Ett elcertifikat kan således sägas vara ett av staten utgivet intyg 
om att produktion av en viss mängd el har skett med användande av förnybara energikällor. Vad för slags bevis skall 
elcertifikaten då anses utgöra?  
 
I prop 2002/03:40 sägs att elcertifikaten skall anses utgöra finansiella instrument. Efter en närmare analys av detta 
påstående, visar sig dock förutsättningarna för finansiella instrument, inte vara uppfyllda av elcertifikaten, varför 
elcertifikaten inte bör vara att anses som finansiella instrument. Snarare torde elcertifikaten vara att anse som 
betalningsinstrument eftersom elcertifikaten gör det möjligt för elproducenterna att erhålla ett värde. Det 
betalningsinstrument det torde röra sig om är en anvisning. Hur har då de kvotpliktiga förpliktats infria dessa av staten 
utställda anvisningar? Staten har genom kap. 4 i lag om elcertifikat, rätt att förplikta de kvotpliktiga att utbetala ett belopp, 
dvs att göra de kvotpliktiga till de anmodade. Förfarandet kan liknas vid den rätt staten har att utkräva skatt. Vad staten kan 
sägas göra, är att förplikta de kvotpliktiga att betala direkt till innehavaren av anvisningen. Den ekonomiska innebörden av 
detta, är följaktligen att staten överlåter sin beskattningsrätt till elproducenterna, för att de skall kunna tillgodogöra sig ett 
ekonomiskt stöd. Att betrakta elcertifikaten som betalningsinstrument, innebär att vad staten egentligen gör när den ger ett 
elcertifikat till elproducenterna, är att ge ett direkt bidrag till stöd för produktion av el från förnybara energikällor. Ett sådant 
direkt statligt stöd är dock att anse som förbjudet enligt art. 87 Romfördraget, eftersom det kan leda till att konkurrensen 
snedvrids på marknaden för el. Eftersom elcertifikaten inte kan betraktas som betalningsinstrument, och inte heller som en 
överlåten beskattningsrätt eftersom en sådan lösning, juridiskt sett, inte är möjlig, kan elcertifikaten inte klassificeras som 
något annat är ett nytt rättsligt fenomen i svensk rätt.  
 
 
 

Nyckelord 
Elcertifikat, finansiella instrument, betalningsinstrument 
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Titel 
ELECTRICITY CERTIFICATES – a discussion about the legal nature of the swedish electricity certificates, their economic 
value along with their possibility to be distrained upon -  
 
 
Författare 
Maria Funck 
 
 

Sammanfattning 
1st of may 2003, a new energysystem based on electricity certificates, was initiated in Sweden. The purpose with this system, 
is to stimulate an enlargement of energyproduction from renewable sources. The electricitysystem, ist built on that the 
producers of energy from renewable sources confer a electricity certificate from the government for every produced MW 
energy from renewable sources. The electricity certificate is supposed to be turned over and with that generate reciepts to the 
producers. Furthermore there is an obligation for the energyusers und energysuppliers, that means that the users and the 
suppliers every year the 1st of april got to have electricity certificates in proportion to their energyconsumption during 
previous year. If the obligation isn´t fulfilled, a charge is to be paid to the government. A electricity certificate can 
consequently be said to be one from the government exhibited certificate of that a certain amount of energy from use of 
renewable sources has been produced. What kind of certificate is then the electricity certificates supposed to be?  
 
In the government bill 2002/03:40, the electricity certificate is said to constitute a financial instrument. After a closer 
analysis of this statement, it is shown that the prerequisits to be classified as a financial instrument, isn´t fulfilled, wherefore 
the electricity certificates can´t be considerd as financial instruments. The electricity certificate is rather to be considered as 
payment instruments, since the electricity certificates makes it possible for the energyproducers to achieve a value. The 
payment instrument the electricity certificate is ought to be, is an instruction. How has then the energyusers and suppliers 
been obliged to fulfil these from the government drawn instructions. The government has through chapter 4 i law about 
electricity certificates, the rigt to obliged energyusers and suppliers to pay an amount, i.e to do the energyusers and suppliers 
to the requested. The conduct can be compared to the right the government has in claiming taxes. What the government 
consequently can be said to do, is to obliged the energyusers und suppliers to pay directly to the holder of the instructions. 
The economic content of this, is consequently that the government transfer their right to impose taxes to the producers of 
energy from renewable sources, so that they can assimilate an economic support. To consider the electricity certificates as 
payment instruments, implies however that what the government really does when it gives electricity certificates to 
energyproducers, is to give a direct grant for production of energy from renewable sources. Such a grant is however  to be 
considered as prohibited according to art. 87 Rometreaty, since it can lead to a distorted competition on the common market 
of energy. Since electricity certificates can´t be classified as payment instruments, neither a transfer of the right to impose 
taxes, since such a solution, legally contemplate, isn´t possible, the electricity certificates can´t be classfied as anything else 
then a new judicial phenomenon in swedish right.   
 
Nyckelord 
Electricity certificates, financial instrument, payment instrument 
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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

1991 beslutade svenska riksdagen om riktlinjer för energipolitiken. Enligt dessa 

riktlinjer skulle energisystemet förnyas genom att renare och miljövänligare teknik för 

tillförsel, omvandling, distribution och användning skulle etableras. Först år 2000 

beslutade riksdagen att ett system baserat på elcertifikat skulle införas och att detta 

system skulle träda i kraft den 1 maj 2003.  

 

Tidigare har man, i Sverige, genom traditionella styrmedel såsom bidrag och skatter, 

skapat incitament, för att öka produktionen av el och värme med användning av 

förnybara energikällor. Dessa stöd har ofta varit riktade till enskilda energislag. Den 

nya satsningen på en ökad andel el från förnybara energikällor, som riksdagen beslutat 

om, kräver dock nya angreppssätt, eftersom riktade stöd till enskilda teknologier eller 

energikällor kan snedvrida konkurrensen och hämma utvecklingen av andra 

energikällor. Ett generellt stödsystem minskar denna snedvridning, eftersom de 

förnybara energikällorna får konkurrera med varandra på lika villkor. 

 

För att uppnå målen om att öka produktionen av förnybara energikällor har således 

riksdagen beslutat om att införa ett kvotbaserat system för att främja elproduktion med 

användning av förnybara energikällor. Systemet bygger på att producenterna av sådan 

el tilldelas ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh). 

Elcertifikaten skall kunna omsättas och därmed generera intäkter till producenterna. 

Vidare finns det en kvotplikt, som innebär en skyldighet för elanvändare och 

elleverantörer att den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande till sin förbrukning 

av el under det föregående året. Om inte kvotplikten fullgörs, skall en avgift betalas till 

staten.  

 

Ett elcertifikat kan således sägas vara ett av staten utgivet intyg om att produktion av en 

viss mängd el har skett med användande av förnybara energikällor. Frågan, som då 

uppkommer, är vad för slags bevis ett elcertifikat egentligen utgör? I propositionen 
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”Elcertifikat för att främja förnybara energikällor”1 sägs att elcertifikat skall anses som 

ett finansiellt instrument, men vilken typ av finansiellt instrument det är fråga om 

framgår inte. Tanken, med denna uppsats, är således att genom diskussion kring 

förutsättningarna för vad som skall klassificeras som ett finansiellt instrument, bedöma 

om elcertifikaten kan anses vara ett finansiellt instrument, eller om de snarare bör ses 

som någon form av rättsliga hybrider eller kanhända något helt nytt. Vidare framgår av 

propositionen att elcertifikaten kan utmätas, men om och hur elcertifikaten har något 

värde för någon annan än den ursprunglige innehavaren framgår inte. Svaret på denna 

fråga är av betydande vikt för om en borgenär överhuvudtaget kan tänkas vilja ta 

elcertifikat i anspråk vid en konkurs eller en utmätning. Ytterligare frågor, som framstår 

som oklara i propositionen, är hur partskonstellationen ser ut. Rättsläget idag är alltså, 

trots propositionens försök till klarhet, fortfarande ganska oklart.  
 

 

1.2 Problemformulering 

Elcertifikat – vad är det innehavarna äger? Hur ser partskonstellationen ut mellan 

staten, elproducenterna och de kvotpliktiga? I vilka avseenden kan innehavarna 

disponera över det ägda, och i vad mån är värdet av dessa elcertifikat åtkomligt för 

innehavarens borgenärer? Hur bokförs elcertifikaten som tillgång hos elproducenter, 

elleverantörer samt i statsfinanserna? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att diskutera elcertifikatens rättsliga natur för att bedöma 

om elcertifikaten skall anses utgöra ett finansiellt instrument, vilket elcertifikaten enligt 

lagstiftaren skall anses utgöra. Skall elcertifikaten anses utgöra ett finansiellt 

instrument, kommer det närmare att diskuteras vad för slags finansiellt instrument det 

kan röra sig om. Visar sig elcertifikaten däremot inte utgöra ett finansiellt instrument, 

kommer diskussionen att ta sig utgångspunkt i vad elcertifikaten då kan klassas som. 

Vidare är syftet att bidra till att bringa klarhet i huruvida det finns något värde i 

                                                 
1 Proposition 2002/03:40 s 53 
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elcertifikaten, utöver det värde det har för den ursprunglige innehavaren, och om det 

således finns någon mening med att utmäta elcertifikaten.  

 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer tyngdpunkten att ligga på att diskutera vad ett elcertifikat 

egentligen är. Trots att elcertifikaten för med sig många intressanta frågor gällande 

skatterätt kommer dock inte någon skatterättslig diskussion att föras, huvudsakligen på 

grund av områdets stora omfattning och uppsatsarbetets begränsade tidsomfång.  

 

Även om handel med elcertifikat är avsedd att ske på en börs eller någon annan 

organiserad marknadsplats, vilket i sig medför att insiderstrafflagen skulle kunna bli 

tillämplig, kommer dock inte några sådana aspekter att behandlas i denna uppsats. Inte 

heller kommer några ytterligare straffrättsliga aspekter att beröras. 

 
Slutligen kommer inte heller några EG-rättsliga perspektiv att tas med i uppsatsen, trots 

att liknande system finns i flera EU-länder. Denna avgränsning görs framförallt på 

grund av uppsatsarbetets begränsade tidsomfång samt svårigheten att finna material. 

Denna uppsats är således helt inriktad på de svenska elcertifikaten.  

 

 

1.5 Metod 

Författaren av denna uppsats avser att inleda uppsatsarbetet med att studera lag (SFS 

2003:113) om elcertifikat och dess förarbeten, samt den doktrin som finns på området, 

för att få en bild av hur lagstiftaren tänkt sig rättsläget. Resultatet av denna förstudie 

kommer att ligga till grund för uppsatsens referensdel, med syftet att visa hur oklart 

rättsläget är idag gällande de problemformuleringar som författaren av uppsatsen har 

för avsikt att diskutera senare i uppsatsen.  

 

Vidare kommer författaren att studera förarbeten till lag (1991:980) om handel med 

finansiella instrument samt svensk doktrin, både juridisk och ekonomisk, om finansiella 

instrument, för att senare i analysdelen, utifrån den genom dessa studier erhållna 

förståelsen, kunna genomföra diskussionen om elcertifikatens rättsliga natur.  
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Den ekonomiska litteratur författaren har för avsikt att studera behandlar främst 

kapitalmarknader/penningmarknader. Denna förstudie kommer att vara till hjälp när 

diskussionen om huruvida elcertifikaten alls kan anses vara finansiella instrument skall 

föras. 

 

1.6 Disposition 

I kapitlen 2-5, som kommer att utgöra uppsatsens referensram, kommer bakgrunden till 

elcertifikatens utveckling i Sverige, vad elcertifikaten är för något samt rättsläget idag, 

såväl ur perspektivet elcertifikatens rättsliga natur som utmätning av elcertifikat, att 

presenteras. I dessa kapitel, framförallt de kapitel som avser rättsläget idag, har 

författaren för avsikt att visa hur lagstiftaren i proposition 2002/03:40, nästintill 

oförklarat, definierar elcertifikatens rättsliga natur samt anger att utmätning är möjligt. 

Avsikten är att en förklaring, till möjligheterna att definiera elcertifikatens rättsliga 

natur samt möjligheten till utmätning, skall följa i den efterkommande analysdelen. 

  

I uppsatsens analysdel, vilken utgörs av kapitel 6-8, kommer inledningsvis en 

diskussion om huruvida elcertifikaten alls kan ses som finansiella instrument, samt om 

så är fallet, vad för slags finansiellt instrument lagstiftaren kan ha avsett, att föras. Ett 

försök att bringa klarhet i hur partskonstellationen mellan staten, elproducenterna och 

de kvotpliktiga ser ut, kommer att följa efter ovanstående.  

 

Vidare undersöks hur elcertifikaten skall bokföras såsom tillgång, förutsatt att de kan 

anses som sådana, hos elproducenter, elleverantörer samt i statsfinanserna. I samband 

med detta kommer även en diskussion kring elcertifikatens värde att föras. Utifrån den 

diskussionen kommer kort att diskuteras möjligheten för certifikatinnehavarnas 

borgenärer, att ta elcertifikaten i anspråk. Denna del kommer att vara kortare än 

ovanstående eftersom denna fråga kommer att lösas enklare därför att svaret är 

avhängigt resultatet av diskussionen kring elcertifikatens värde. Viljan och möjligheten 

att utmäta viss egendom är som bekant avhängig dess värde.  

 

Kapitel 9 utgörs av de slutsatser författaren av denna uppsats kommit fram till under 

författandet av uppsatsen.  
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2. Bakgrund till elcertifikatens utveckling 
 

 

2.1 Införande av elcertifikat 

Våren 1991 beslutade den svenska riksdagen om riktlinjer för energipolitiken. Enligt 

dessa riktlinjer skulle energisystemet förnyas genom att renare och miljövänligare 

teknik för tillförsel, omvandling, distribution och användning skulle etableras. Detta 

skulle ske med hög kostnadseffektivitet. År 1997 när nästa energipolitiska beslut skulle 

tas, stod riktlinjerna från 1991 fast. Det energipolitiska beslutet från 1997 innehöll 

bland annat en kortsiktig del, vari investeringsstödprogram för småskalig elproduktion 

med förnybara energikällor ingick.2 Dessa investeringsstödprogram sträckte sig till och 

med utgången av år 2002. I samband med att ytterligare ett steg i avregleringen av 

elmarknaden togs år 1999, påbörjades en översyn av stödet till elproduktion med 

förnybara energikällor. Samma år tillsattes en interdepartemental arbetsgrupp som tog 

fram ett förslag till införande av ett system för handel med elcertifikat, vilket skulle 

baseras på kvoter. Eftersom tiden för merparten av de befintliga stödsystemen skulle 

löpa ut i slutet av 2002, bestämdes att det nya systemet, baserat på elcertifikat, skulle 

införas den 1 januari 2003.3  

 

 

2.2 Utvecklingen inom EU 

Bakgrunden till den svenska utvecklingen av elcertifikat kan även sökas i utvecklingen 

inom EU. Sedan flera år tillbaka har utvecklingen av förnybara energikällor varit ett 

viktigt mål för EU:s energipolitik. År 1996 antog Europeiska unionens råd direktivet 

92/96/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el.4 Enligt detta direktiv 

skulle medlemsländerna, senast den 19 februari 1999, ha implementerat direktivet i 

nationell rätt. Direktivet gick ut på att gemensamma regler för produktion, överföring 

och distribution av el skulle fastställas. Detta skulle göras för att försöka ta ett steg i 

                                                 
2 Proposition 2002/03:40 s 33 
3 Proposition 2001/02:143 s 89 (Så blev dock inte fallet, utan lag om elcertifikat trädde först den 1 maj 
2003 i kraft). 
4 Proposition 1999/2000:134 s 11 
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riktning mot ett fullbordande av den inre marknaden för energi. I anledning av detta 

direktiv presenterades en harmoniseringsrapport där förslag till harmoniseringar, som 

var nödvändiga för en fungerande inre marknad, presenterades. I denna rapport 

konstaterades att det kommer att uppstå problem med denna harmonisering eftersom 

olika subventionssystem för förnybar elproduktion användes i olika länder.5  

 

En ökad produktion och användning av energi från förnybara energikällor, har sedan 

flera år tillbaka varit ett viktigt mål för EU:s energipolitik. Det har framhållits att en 

ökad användning av förnybara energikällor är nödvändig dels av skäl som hänför sig till 

skyddet för miljön samt tryggandet av energiförsörjningen, dels på grund av EU-

staternas åtaganden enligt Kyotoprotokollet.6 EU:s medlemsstater åtog sig, enligt 

Kyotoprotokollet, att minska sina utsläpp av de växthusgaser, som anges i protokollet, 

med åtta procent7. För att kunna uppfylla detta åtagande, ansågs användning av el 

producerad av förnybara energikällor utgöra en viktig del i det åtgärdspaket som skulle 

behövas för att kunna uppnå målet för en minskning av växthusgasutsläpp. EU-

kommissionen ansåg därför redan 1997 i vitbok ”Energy for the future: renewable 

sources of energy”8 att de förnybara energikällorna år 2010 borde ha en marknadsandel 

på 12 % jämfört med dåvarande 6 %.9   

 

Enligt kommissionens arbetsdokument ”Electricity from renewable energy sources and 

the internal electricity market”10 har tidigare garantipris och mottagningsplikt11varit 

den mest framgångsrika metoden för att skapa en snabb tillväxt av förnybar 

elproduktion. Nackdelen med denna metod är dock att den inte ger upphov till 

konkurrens mellan olika produktionsanläggningar av förnybar el, varför 

kostnadspressen kan bli låg samt teknikutvecklingen kan komma att hämmas. Av den 

anledningen ansåg kommissionen att ett stödsystem som styr efterfrågan, såsom 

                                                                                                                                               
 
5 Proposition 1999/2000:134, s 12 
6 Direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara   
energikällor på den inre marknaden för el. 
7 Proposition 2001/02:143 s 123 
8 Energi för framtiden Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan, COM(97)599 slutlig, 
26.11.97. 
9 Energi för framtiden Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan, COM(97)599 slutlig, 
26.11.97. 
10 SEC(1999) 470 final, 13.04.1999. 
11 Mottagningsplikt innebar att det företag som hade leveranstillstånd för ett visst område var skyldigt att 
köpa el från småskaliga elproduktionsanläggningar inom området. Garantipriset utgjorde ett pris, till de 
småskaliga elproduktionsanläggningarna, som skulle vara skäligt.  
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inköpskvoter, skulle vara bättre, eftersom de skapar konkurrens mellan olika 

produktionskällor, vilket ger incitament för teknikutveckling och pressade priser.12  

 

År 2001 kom nästa direktiv13, vars mål var att öka andelen energiproduktion från 

förnybara energikällor. Detta direktiv var indikativt, dvs inte bindande för 

medlemsländerna, men trots detta torde det ha haft viss betydelse för den svenska lagen 

om elcertifikat. Medlemsländerna i EU har på olika sätt infört åtgärder för att öka 

andelen energiproduktion från förnybara energikällor. För Sveriges del beslutades det 

om ett kvotbaserat system med elcertifikat. 

 

 

2.3 Elcertifikatsystemet 

Främjande av produktion från förnybara energikällor, vilket elcertifikaten skulle 

baseras på, var och är fortfarande en viktig åtgärd för att minska utsläppen av 

växthusgaser. I Sverige har staten under många år, med traditionella styrmedel såsom 

bidrag och skatter, skapat incitament för att öka produktionen av el från förnybara 

energikällor.14 För att kunna satsa fullt ut på att öka andelen el från förnybara 

energikällor krävs dock andra angreppssätt än de traditionella styrmedlen. Med 

traditionella stödsystem, exempelvis investeringsstöd och driftsbidrag, är 

konkurrenstryck och drivkrafter för teknikutveckling begränsade. Både 

konkurrenstryck och teknikutveckling är viktigt för att sänka kostnaderna och 

långsiktigt öka tillgången på el från förnybara energikällor.15  

 

På den konkurrensutsatta marknaden är det den billigaste elen som först får tillträde till 

marknaden, vilket i sig medför pressade priser, vilket leder till kostnadseffektivitet i 

hela systemet. En konkurrensutsatt marknad innebär även att producenter och andra 

aktörer måste agera utifrån affärsmässiga ställningstaganden. Riktade stöd till enskilda 

teknologier eller energikällor kan snedvrida konkurrensen och hämma 

teknikutvecklingen, eftersom bara en viss teknologi åt gången får stöd. Ett generellt 

stödsystem minskar denna snedvridning, då de förnybara energikällorna inbördes får 

                                                 
12 Proposition 1999/2000:134 s 11 
13 Direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara 
energikällor på den inre marknaden för el. 
14 Proposition 2002/03:40 s 34 
15 Proposition 2001/02:143 s 90 
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konkurrera med varandra på lika villkor. En marknadslösning, där utbud och 

efterfrågan avgör stödets storlek, ger också incitament till att pressa kostnaderna, vilket 

på sikt leder till lägre totala kostnader för hela stödsystemet.16 En annan konsekvens av 

elcertifikatsystemet är att ansvaret för finansieringen av ökad produktion från förnybara 

energikällor läggs på marknaden, vilket, enligt proposition 2002/03:40, ger en ökad 

långsiktighet i systemet.  

 

Elcertifikatsystemet är således ett generellt stödsystem som skall undvika att snedvrida 

konkurrensen på marknaden för el från produktion med användning av förnybara 

energikällor. Staten har alltså, i och med elcertifikatsystemet, lagt över det som förut 

utgjorde statligt stöd till näringslivet, på elanvändarna. Det är elanvändarna som genom 

köp av elcertifikat skall ge elproducenterna ekonomiskt stöd, ett stöd som 

elproducenterna tidigare erhöll från staten i form av bidrag.  

 

                                                                                                                                               
 
16 Proposition 2001/02:143 s 90 
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3 Elcertifikat – vad är det?
 

 

 

3.1 Kvotbaserat system för främjande av el producerad av förnybara 

energikällor 

All elproduktion påverkar miljön på ett eller annat sätt. Vissa tekniker är emellertid 

mindre skadliga för naturen och hälsan hos människor och djur än andra. Det är 

framförallt el som producerats med hjälp av sol, vind, vatten och biobränslen, dvs el 

från förnybara energikällor, som är mindre skadlig för miljön än produktion av 

konventionell el, dvs el som producerats med hjälp av exempelvis olja eller kol. Det är 

främst på grund av att produktion med hjälp av förnybara energikällor inte släpper ifrån 

sig växthusgaser, som den anses mindre skadlig.  

 

För att öka produktionen av el från förnybara energikällor beslutade svenska riksdagen 

att införa ett kvotbaserat system, se ovan under 2.1. Syftet med detta elcertifikatsystem 

är således att stimulera en utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor, för 

att på så sätt minska utsläppen av växthusgaser samt generera ytterligare 10 miljarder 

kilowattimmar (kWh) el producerad av förnybara energikällor fram till år 2010.17 Detta 

mål är tänkt att kunna uppnås genom att alla som använder el, förutom den elintensiva 

industrin, dvs företag inom bland annat stål- och metallverk, massaindustrin18 med 

flera, måste vara med och betala för utbyggnaden av miljöanpassade energikällor 

genom att köpa elcertifikat.  

 

De nya elcertifikaten är avsedda att ersätta tidigare statliga investerings- och driftbidrag 

till vindkraft, kraftvärme från biobränslen och småskalig vattenkraft. För att således 

främja utbyggnaden av förnybara energikällor har riksdagen fastställt ett kvotkrav, som 

omfattar i princip all elanvändning i Sverige, och som successivt kommer att öka med 

                                                 
17 http://www.svenskenergi.se/energifakta/elcertifikat.htm 2005-03-15 
18 http://www.scb.se/templates/Listning2____35024.asp 2005-04-19 
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tiden.19 Kvotkravet innebär att en viss mängd el varje år måste ha producerats med 

hjälp av förnybara energikällor.  

 

 

3.2 Elcertifikatsystemet 

3.2.1 Ett elcertifikat för varje producerad MWh av förnybara energikällor 

Systemet med elcertifikat bygger på att producenterna av el från förnybara energikällor, 

tilldelas ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh el från förnybara 

energikällor, utan att elproducenterna behöver lämna någon ersättning till staten. För att 

producenten skall vara berättigad till elcertifikat, måste dock produktionsanläggningen 

vara godkänd av svenska Energimyndigheten. För att anläggningen skall kunna bli 

godkänd krävs det att den är ansluten till ett elnät och att elproduktionen mäts per 

timme. Elcertifikaten kan således sägas vara ett av staten utfärdat bevis om att en MWh 

el producerats av förnybara energikällor, och att produktionen har skett i en anläggning 

som godkänts av svenska Energimyndigheten. Elcertifikaten utfärdas månadsvis, i 

efterskott och i virtuell form, och kontoförs av Svenska Kraftnät. De elcertifikat som 

elproducenterna erhåller från staten, kan de sedan sälja till såväl elleverantörer som 

elanvändare, i fortsättningen gemensamt benämnda under termen kvotpliktiga, som 

enligt lag är skyldiga att införskaffa elcertifikat motsvarande en viss andel av deras 

elförbrukning, den så kallade kvotplikten. Likväl kan elproducenterna sälja sina 

elcertifikat till personer som inte är skyldiga att införskaffa elcertifikat. Dessa aktörer 

kommer i fortsättningen att benämnas icke kvotpliktiga.  

 

Den kvot el producerad av förnybara energikällor som de kvotpliktiga är skyldiga att 

uppnå, är tänkt att öka varje år, vilket leder till en ökande efterfrågan på förnybar el och 

på elcertifikat.20 Elproducenterna av denna el får därmed en extra intäkt utöver själva 

elpriset. Idén med elcertifikaten är således att produktionen av el från förnybara 

energikällor får ett ekonomiskt värde, som uppkommer ur två olika källor. Förutom det 

pris per kWh som elproducenten kan ta ut vid försäljning av den producerade elen, 

finns även ett tilläggsvärde i form av ett bevis som bekräftar att elen har producerats av 

                                                 
19www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/v_Media00/49DDOBC16C5FF3EAC1256DD3003E886E/$file/elce
rt.pdf 2005-03-18 
20http://www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/49FD819730309232C1256DD00032FDB5/$file/
elcert_is.pdf 2005-03-09 
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förnybara energikällor, se figur 3.1. Den el som produceras säljs som all annan el på 

marknaden. De av staten tilldelade elcertifikaten kan producenten av elen från de 

förnybara energikällorna sälja, och får därigenom en extra intäkt. Den extra inkomsten 

från elcertifikaten är tänkt att täcka alla merkostnader som elproducenten har till följd 

av att han använder förnybara energikällor, istället för konventionella sådana.21  

 

 
 
Figur 3.1 Produktionen ger intäkter för såväl den fysiska elen som för beviset att elen är producerad med 
förnybara energikällor. 
 

 

3.2.2 Kvotplikten 

För att skapa en efterfrågan på elcertifikaten har elleverantörer och elanvändare, dvs de 

kvotpliktiga, ålagts en plikt att inneha ett visst antal elcertifikat på sina 

elcertifikatkonton. Detta antal bestäms av deras konsumtion. Varje år måste de 

kvotpliktiga till staten ge in ett visst antal elcertifikat i förhållande till den el som dessa 

sålt eller förbrukat. En så kallad kvotplikt har på det sättet införts. Genom att ge in 

tillräckligt med elcertifikat till staten, deklarerar de kvotpliktiga att de uppfyllt 

kvotplikten. Om de kvotpliktiga vid deklarationen av elcertifikaten inte kan ge in 

tillräckligt antal elcertifikat till staten, skall en avgift betalas, den så kallade 

kvotpliktsavgiften. Denna avgift skall vara högre än kostnaden för ett elcertifikat, vilket 

innebär att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att köpa elcertifikat än att låta sig 

drabbas av kvotpliktsavgiften. De kvotpliktiga måste således köpa tillräckligt med 

elcertifikat för att undvika att drabbas av kvotpliktsavgiften. På detta sätt skapas en 

efterfrågan på elcertifikat. När elleverantörer köper elcertifikat för att uppfylla den 

kvotplikt som hänför sig till den försålda elen, är det således inte fråga om att köpa 

elcertifikat för elanvändarnas räkning. Enligt proposition 2002/03:40, träder nämligen 

                                                 
21 Proposition 2004/05:33 s 7-8 
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elleverantören helt och hållet i elanvändarens ställe, med de rättigheter och skyldigheter 

som detta innebär. Elleverantörerna har sedan rätt att fakturera elanvändarna utgiften 

för inköp av elcertifikat sett till elanvändarnas förbrukning. 

  

Redovisning av elcertifikaten sker en gång per år och de elcertifikat som är 

”förbrukade” skall annulleras. I och med annulleringen fullgörs kvotplikten för de 

kvotpliktiga. Skulle de kvotpliktiga ha köpt för många elcertifikat kan de spara dessa 

till efterföljande år eller sälja av dem till någon annan.  

 

Enligt proposition 2002/03:40, kommer systemet med elcertifikat att innebära att i takt 

med att kvotkravet ökar, dvs mängden el från förnybara energikällor som de 

kvotpliktiga måste konsumera, torde priset på elcertifikaten stiga till en nivå som 

motiverar nyinvesteringar i förnybar elproduktion, eftersom producenterna av el från 

förnybara energikällor genom en större efterfrågan än utbud, kan få högre intäkter från 

försäljningen av el och elcertifikat. Eftersom ett ökat kvotkrav innebär att fler 

elcertifikat säljs, vilket genererar högre intäkter, bör sannolikt en teknikutveckling 

kunna ske, vilket borde verka i motsatt riktning på priset. Nyare och billigare sätt att 

producera el från förnybara energikällor torde alltså introduceras. Anläggningar som 

kan producera el till lägsta kostnad kommer således att byggas, vilket kommer att 

främja konkurrensen mellan förnybara energislag och på sikt öka konkurrenskraften för 

förnybar energi. 
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4. Rättsläget som det ser ut idag 
 

 

4.1 Elcertifikatens rättsliga natur enligt propositionen 

Lagen (2003:113) om elcertifikat trädde i kraft den 1 maj 2003. I proposition 

”Elcertifikat för att främja förnybara energikällor”22 framkommer att elcertifikaten 

definierats som finansiella instrument.23 Propositionens närmare analys, av frågan 

huruvida ett elcertifikat skall anses vara ett finansiellt instrument, tar sin utgångspunkt i 

definitionen av just finansiella instrument. Definitionen av dessa återfinns i 1 kap 1 § 

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ett finansiellt instrument 

definieras där som ”fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel 

på värdepappersmarknaden”. I förarbetena till lagen om handel med finansiella 

instrument uttalas bland annat följande i fråga om definitionen av finansiella 

instrument: ”Med värdepapper avses en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss 

rättighet som vanligen kan omvandlas i pengar”.24  

 

Till värdepapper räknas traditionellt aktier, obligationer, förlagsbevis, växlar, 

värdepappersfondsandelar och vissa andra skuldebrev. En värdepappersmarknad kan 

beskrivas som ett avsättningsområde för värdepapper, dvs där värdepapper bjuds ut och 

omsätts. Med finansiellt instrument avses således fondpapper och andra rättigheter eller 

förpliktelser avsedda för handel på värdepappersmarknaden.25  

 

4.1.1 Elcertifikatens medföljande rättigheter 

Såsom framgått ovan under 3.2.2, är en viktig egenskap hos systemet med elcertifikat 

att den som sköter sin kvotplikt och vid deklarationen lämnar in ett tillräckligt antal 

elcertifikat för annullering hos staten, undgår skyldigheten att betala en 

                                                 
22 Proposition 2002/03:40 s 53  
23 Huruvida definitionen av elcertifikaten som finansiella instrument är godtagbar eller ej kommer inte 
diskuteras i detta kapitel. Här kommer endast en presentation av hur propositionen (2002/03:40) 
definierar elcertifikaten att göras. Diskussionen huruvida det är godtagbart eller ej kommer att föras 
längre fram i denna uppsats. 
24 Proposition 1990/91:142 s 85-87 
25 Proposition 2002/03:40 s 53. En närmare analys av värdepappersmarknaden kommer att följa i 
uppsatsens analysdel under 6.2.2. 
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kvotpliktsavgift. Sett utifrån de kvotpliktigas situation skall således elcertifikaten anses 

vara bärare av en rättighet gentemot staten. Detta innebär att genom annulleringen av 

elcertifikat fullgör den kvotpliktige sin kvotplikt och blir därigenom befriad från 

skyldigheten att betala den kvotpliktsavgift som annars skulle bli följden. På 

motsvarande sätt kan elcertifikaten också anses vara bärare av en förpliktelse för staten, 

dvs att om elcertifikaten annullerats får inte staten ta ut någon kvotpliktsavgift av de 

kvotpliktiga.  

 

Vidare skall elcertifikaten, enligt propositionen, omsättas på en värdepappersmarknad. I 

dagsläget har Nordpool tagit på sig uppgiften att skapa en marknadsplats för handel 

med elcertifikat, varför elcertifikaten kan sägas omsättas på en värdepappersmarknad.26 

Nordpool är en nordisk handelsplats för köp/försäljning av energi.  

 

Mot bakgrund av detta talar övervägande skäl, enligt proposition 2002/03:40, för att 

betrakta elcertifikaten som finansiella instrument. Elcertifikaten är dels bärare av en 

rättighet, dels avsedda att omsättas på en värdepappersmarknad. Med hänsyn till detta 

dras således i propositionen slutsatsen att elcertifikaten bör vara att bedöma som 

finansiella instrument.  

 

4.2 Emittent av elcertifikaten 

Emittent av dessa finansiella instrument som elcertifikaten skall anses utgöra, är enligt 

proposition 2001/02:14327, elproducenterna. Genom att elproducenterna får sina 

anläggningar godkända av svenska Energimyndigheten, får innehavaren av 

anläggningen, dvs elproducenten, en bekräftelse på att denne har rätt till det stöd 

elcertifikaten utgör och alltså rätt att emittera elcertifikat. Detta torde innebära att 

partskonstellationen se ut på följande sätt, se figur 4.1. Av staten tilldelas 

elproducenterna elcertifikat med äganderätt. Elproducenterna skall anses som 

emittenter av elcertifikaten, trots att rättigheterna, som medföljer elcertifikaten, endast 

kan göras gällande gentemot staten, såsom den förpliktigade. 

 
                                                 
26 http://www.nordpool.com/nordpool/group/index.html 2005-04-11 
27 Proposition 2001/02:143 s 93 
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Figur 4.1 visar hur partskonstellationen ser ut i dagsläget. 

 

Elproducenterna får alltså, då de erhåller elcertifikat av staten, en exklusiv rätt att 

betinga sig ekonomiskt stöd från de kvotpliktiga genom att emittera elcertifikat, vilket 

ger dem en extra intäkt som ersätter det stöd elproducenterna tidigare erhöll från staten 

i form av bidrag.  
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5. Utmätning av elcertifikat 
 

 

I detta kapitel kommer endast att presenteras vad som direkt går att utläsa ur 

propositionen28. En närmare analys, av huruvida utmätning kan bli aktuellt eller ej, 

kommer att genomföras i kapitel 8 i uppsatsens analysdel.  

 

5.1 Förutsättningar för utmätning 

En utmätning innebär att en dom eller en annan exekutionstitel, som innefattar 

betalningsskyldighet eller annan förpliktelse, verkställs. Kronofogdemyndigheten är 

exekutiv myndighet, som har att pröva ansökningar om verkställighet. För att egendom 

skall kunna utmätas måste dock vissa allmänna förutsättningar vara uppfyllda. För det 

första skall egendomen tillhöra gäldenären, dvs den betalningsskyldige. För det andra 

skall egendomen vara överlåtbar. Den tredje, och sista, förutsättningen är att 

egendomen skall ha ett förmögenhetsvärde. Syftet med utmätning är att borgenären 

skall få betalt för sin fordran. Det som skall utmätas måste därför ha ett ekonomiskt 

värde och skall bestå av pengar eller något som kan omsättas i pengar genom exekutiv 

försäljning. Egendom, som har ett affektionsvärde för gäldenären, men som saknar ett 

marknadsvärde, kan således inte utmätas. Undantagen från utmätning är egendom som 

faller under de så kallade beneficiereglerna i 5 kap utsökningsbalken.   

 

5.2 Elcertifikatens värde för producenterna, kvotpliktiga samt övriga  

Rätten att av staten tilldelas elcertifikat kan, enligt proposition 2002/03:40, inte i sig 

anses ha något utmätningsbart värde. Dock utgör redan erhållna elcertifikat en tillgång i 

rörelsen för producenterna av el från förnybara energikällor, med ett ekonomiskt värde 

motsvarande marknadsvärdet vid varje givet tillfälle. Elcertifikaten kan således 

omsättas och har ett marknadsvärde. I och med att det således är möjligt att tala om en 

tillgång, dras i propositionen slutsatsen att elcertifikaten kan utmätas hos 

elproducenterna.  

 

                                                 
28 Proposition 2002/03:40 
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Även för elleverantörerna och elanvändarna, dvs de som är kvotpliktiga, utgör 

elcertifikaten en tillgång som kan omsättas och som har ett förmögenhetsvärde. Vid 

jämförelse med annan egendom finns dock en skillnad. Varje år måste ett visst antal 

elcertifikat annulleras så att den som hanterar kvotplikten skall undgå att betala 

kvotpliktsavgift. Genom att utmäta de kvotpliktigas innehav av elcertifikat kommer 

dessa att drabbas av den merkostnad som kvotpliktsavgiften utgör. Den kvotpliktiges 

intresse kan i denna fråga emellertid tillgodoses genom bestämmelsen i 4 kap 3 § 

utsökningsbalken rörande utmätningsordningen. Bestämmelsen om 

utmätningsordningen bygger på en proportionalitetsprincip, som innebär att utmätning 

kan ske endast om det belopp som beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som 

uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarbar. Av 

utmätningsbar egendom bör således i första hand sådan egendom tas i anspråk som kan 

användas till att betala fordringarna med minsta möjliga kostnad, förlust eller annan 

olägenhet för gäldenären. Risken, att gäldenären tvingas betala kvotpliktsavgift, torde 

innebära att kronofogdemyndigheten in i det längsta avvaktar med att ta elcertifikaten i 

anspråk.  

 

Slutligen finns det ett antal personer som i rent spekulationssyfte, kommer att köpa 

elcertifikat utan att vara kvotpliktiga, exempelvis företag inom den elintensiva 

industrin. Även för dessa kommer elcertifikaten att utgöra en tillgång som kan omsättas 

och som har ett ekonomiskt värde. För dessa personer finns dock inte någon anledning 

med att vänta med att ta elcertifikaten i anspråk, eftersom de inte riskerar någon 

kvotpliktsavgift.  

 

Sammanfattningsvis kan således sägas att elcertifikaten enligt propositionen29 anses 

utgöra en tillgång som kan tas i anspråk vid utmätning enligt gällande bestämmelser i 

utsökningsbalken för alla de parter som kan antas inneha elcertifikat. 

                                                 
29 Proposition 2002/03:40 s 78 
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6 Vad kan elcertifikaten anses utgöra för rättsligt 

fenomen? 
 

 

6.1 Inledning 

I proposition 2002/03:40 påstås elcertifikaten utgöra finansiella instrument. Någon 

uttömmande förklaring till varför ges inte, utan slutsatsen dras snabbt och nästintill 

oförklarat. Författaren till denna uppsats har, i ett försök att bringa klarhet i varför ett 

elcertifikat skall klassificeras som ett finansiellt instrument, varit i kontakt med 

samhällsbyggnads- och miljödepartementet. Tyvärr erhölls ingen annan information än 

en hänvisning till skrivet bakgrundsmaterial.30 Huruvida elcertifikaten verkligen skall 

anses utgöra finansiella instrument, eller kanhända något helt annat, kommer att 

diskuteras i detta kapitel.  

 

För att kunna besvara frågan vad elcertifikaten skall anses utgöra för rättsligt fenomen, 

kommer först och främst en diskussion att föras kring huruvida elcertifikaten kan 

utgöra finansiella instrument. Om så är fallet, kommer närmare att diskuteras vad för 

slag av finansiellt instrument det kan röra sig om eller om elcertifikaten skall ses som 

någon rättslig hybrid eller kanhända en helt ny form av finansiellt instrument. Skulle 

det däremot visa sig att elcertifikaten inte uppfyller förutsättningarna för att klassas som 

finansiella instrument, kommer diskussionen att gälla vad elcertifikaten då kan anses 

utgöra för något.  

 

 

6.2 Rekvisiten för finansiellt instrument 

Utgångspunkten, för en analys av huruvida ett elcertifikat skall anses utgöra ett 

finansiellt instrument eller inte, tar sin startpunkt i definitionen av finansiella 

                                                 
30 Författaren till denna uppsats skickade per e-mail frågor till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, 
samhällsbyggnads-och miljödepartementet, i hopp om att få reda ut några uppkomna frågor. Mailet 
vidarebefordrades till Karin Sjökvist, som inte skickade annat svar än en hänvisning till skrivet 
bakgrundsmaterial till elcertifikaten. Något svar på ställda frågor erhölls således inte.  
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instrument. Trots risk för upprepningar av vad som förekommit ovan under 4.1, 

kommer här att återges vilka rekvisiten, för vad som utgör ett finansiellt instrument, är.  

 

6.2.1 Finansiella instrument 

Finansiella instrument definieras i 1 kapitlet, 1 §, lag om handel med finansiella 

instrument, som ”fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel 

på värdepappersmarknaden”.31 I förarbetena till lag om handel med finansiella 

instrument, sägs att vad som avses med ett värdepapper är en handling som tillförsäkrar 

innehavaren en viss rättighet som vanligen kan omvandlas i pengar.32 I samma 

förarbete sägs även att termen finansiella instrument används som en 

samlingsbeteckning för alla de instrument som förekommer på 

värdepappersmarknaden. Uttrycket finansiella instrument utgör således endast en 

samlingsbeteckning för olika värdepapper.  

 

De finansiella instrument som inte är fondpapper kännetecknas av att rättigheten eller 

förpliktelsen riktar sig mot någon annan än den som traditionellt är att anse som 

emittent av fondpapper på värdepappersmarknaden. Ett exempel, som nämns i 

förarbetena till lag om handel med finansiella instrument, på ett finansiellt instrument, 

som inte är ett fondpapper är en köpoption avseende exempelvis aktier. Rättigheten i ett 

sådant fall skall, enligt proposition 1990/91:142, rikta sig mot innehavaren av aktierna, 

inte mot emittenten av aktierna.  

  

Två allmänna förutsättningar finns således för att något skall klassas som ett finansiellt 

instrument. För det första skall det vara ett fondpapper eller någon annan rättighet 

respektive förpliktelse. För det andra skall det vara avsett att omsättas på en 

värdepappersmarknad. 

 

6.2.2 Värdepappersmarknaden 

Begreppet marknad betyder en samlingsplats där varor byter ägare.33 Inom ett samhälle 

finns ett flertal olika marknader, såsom exempelvis arbetsmarknaden, varumarknaden 

                                                 
31 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument 
32 Handel med finansiella instrument – kunskap för finansiell rådgivning. s 7 
32 Proposition 1990/91:142 s 85 
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och värdepappersmarknader. Företag och konsumenter handlar sällan av varandra, 

istället sammanförs de via marknader, där företagen och konsumenter kan handla av 

varandra utan att egentligen träffas. Skulle dessa olika marknader inte finnas skulle 

företagen och konsumenterna behöva ta direktkontakt med varandra vilket skulle ta tid, 

framförallt eftersom konsumenterna skulle tvingas att aktivt ta reda på varje företags 

utbud, vilket dessutom skulle leda till transaktionskostnader. Någon mellanhand som 

kunde handla med flera olika varor skulle således inte finnas. Genom att olika 

marknader uppkommit, med olika aktörer som var och en har speciella kunskaper, kan 

tid sparas, kostnader undvikas samt effektiviteten ökas.  

 

På marknaden för kapital, bestäms priset på lånat kapital, liksom på sparande och 

placeringar, av aktörernas agerande på marknaden. Dessa aktörers agerande beror i sin 

tur på tillgången och efterfrågan på kapital vid varje tidpunkt samt antaganden om 

framtida tillgång och efterfrågan. En väl fungerande marknad ser således till att 

fördelningen av kapital sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Den ”motor” som 

driver en fungerande marknad är möjligheten att sälja till ett högre pris än inköpspriset, 

dvs att kunna skapa vinster.  

 

En fungerande värdepappersmarknad är uppbyggd kring olika funktioner, som alla är 

beroende av varandra. Genom information om värdepapperen och emittenterna får 

köpare och säljare underlag för sina investeringsbeslut. Denna information kan spridas 

på olika sätt, exempelvis på en marknadsplats där köpare och säljare är fysiskt 

närvarande eller genom ett elektroniskt informationssystem. På 

värdepappersmarknaden, som utgör en del av kapitalmarknaden, erhålls kapital som 

regel genom utgivande av överlåtbara värdepapper för allmän omsättning.34 Med 

uttrycket ”handel på värdepappersmarknaden” avses således all handel med 

värdepapper som sker på en organiserad marknadsplats. En marknad kan dock finnas, 

trots att handel inte sker på en organiserad börs. För att uppfylla rekvisiten för 

finansiella instrument, krävs dock att handel sker på just en börs eller annan 

organiserad handelsplats. Värdepappersaffärer som sker utanför en börs och direkt 

mellan två parter, regleras inte av lag om handel med finansiella instrument, utan bör 

istället regleras av annan lagstiftning,35 dvs vid handel mellan två parter sker ingen 

                                                 
34 Proposition 1990/91:142 s 75 
35 Proposition 1990/91:142 s 86 
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handel på en värdepappersmarknad, vilket lagen om handel av finansiella instrument 

avser.  

 

 

6.3 Är rekvisitet ”fondpapper eller någon annan rättighet eller 

förpliktelse” uppfyllt i elcertifikatens fall? 

När nu båda rekvisiten för ett finansiellt instrument har beskrivits, återstår att se om 

dessa förutsättningar föreligger i fråga om elcertifikaten. För att möjliggöra en 

jämförelse kommer först rekvisitet ”fondpapper eller annan rättighet och förpliktelse” 

att jämföras med elcertifikatens egenskaper i varje innehavares hand. Detta 

tillvägagångssätt används för att på ett lättare sätt påvisa huruvida rekvisitet är uppfyllt 

i elcertifikatens fall.  

 

6.3.1 Elcertifikaten som sådana är bärare av rättigheter 

Ett värdepapper är bärare av en rättighet som kan göras gällande gentemot emittenten. 

Det är alltså handlingen i sig som är bärare av rättigheten. Elcertifikaten torde således 

vara bärare av en rättighet i varje innehavares hand, eftersom det är elcertifikaten som 

sådana som skall anses vara bärare. Ett värdepapper, såsom bärare av rättigheter, skall, 

enligt proposition 1990/91:142, tillförsäkra innehavaren av värdepappret denna 

rättighet. Trots att elcertifikaten som sådana skall anses vara bärare av en rättighet, kan 

dock inte alla innehavare av elcertifikaten tillförsäkras någon rättighet. Följande 

diskussion avser visa i vilken innehavares hand elcertifikatens medföljande rättigheter 

kan göras gällande.  

 

6.3.1.1 De kvotpliktigas möjlighet att göra rättigheten gällande 

Hos de kvotpliktiga utgör elcertifikaten ett bevis om att de har fullgjort sin lagenliga 

skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till producenterna av förnybar el genom att 

inneha tillräckligt med elcertifikat. Om skyldigheten att inneha tillräckligt med 

elcertifikat inte fullgörs, drabbas de kvotpliktiga av kvotpliktsavgiften, vilken skall vara 

högre än marknadsvärdet på aktuellt antal elcertifikat. För att således undgå 

kvotpliktsavgiften, måste den kvotpliktige inneha, samt ge in, tillräckligt många 

elcertifikat till staten. Att slippa betala kvotpliktsavgiften, efter att ha lämnat in 
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tillräckligt med elcertifikat, kan således sägas vara en rättighet den kvotpliktige har 

gentemot staten. Den kvotpliktige kan alltid lämna in elcertifikat vid deklaration till 

staten, som är skyldig att ta emot dessa och annullera dem. Vad den kvotpliktige gör 

när denne lämnar in elcertifikat till staten för annullering, är att utnyttja en rättighet 

gentemot staten. På grund av denna möjlighet att lämna in elcertifikat för annullering 

till staten som är skyldig att ta emot dem, kan elcertifikaten sägas vara bärare av en 

rättighet gentemot staten. Väljer en kvotpliktig att lämna in elcertifikat till staten kan 

inte staten ta ut kvotpliktsavgiften, eftersom den kvotpliktige genom att lämna in 

elcertifikat för annullering har fullgjort sin kvotplikt. På motsvarande sätt som att 

elcertifikaten är bärare av en rättighet gentemot staten, kan elcertifikaten även anses 

vara bärare av en förpliktelse för staten, eftersom staten inte kan ta ut en 

kvotpliktsavgift om den kvotpliktige lämnar in tillräckligt många elcertifikat. 

Elcertifikaten är således i den kvotpliktige innehavarens hand, bärare av en rättighet 

gentemot staten. De kvotpliktiga tillförsäkras således en rättighet, varför elcertifikaten i 

de kvotpliktigas hand uppfyller ett av rekvisiten för att utgöra ett finansiellt instrument. 

  

6.3.1.2 Möjligheten för elproducenterna att göra rättigheten gällande 

Elproducenterna erhåller ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh el från 

förnybara energikällor. För elproducenterna utgör således elcertifikaten ett bevis på att 

en MWh förnybar el producerats i en anläggning som har godkänts av svenska 

Energimyndigheten. En handling som endast utgör ett bevis om att en viss mängd el har 

producerats, kan dock inte sägas vara bärare av vare sig en rättighet eller en 

förpliktelse, eftersom ett bevis endast är något som används för att fastställa riktigheten 

hos ett påstående, dvs ett påstående som i detta fall rör saken att en MWh el producerats 

av förnybara energikällor. Emellertid har elproducenterna möjlighet att sälja 

elcertifikaten till någon kvotpliktig. Denna möjlighet att sälja elcertifikaten, innebär att 

elproducenterna tillförsäkrats en rättighet som kan omvandlas till pengar. Här haltar 

jämförelsen med ett finansiellt instrument. Elproducenterna skulle själva aldrig kunna 

utnyttja rättigheten ”slippa betala kvotpliktsavgift”. Däremot kan de tillförsäkra 

kvotpliktiga köpare en sådan rätt. I detta har elproducenterna samma ställning som de 

icke kvotpliktiga köparna. 

  

 28



6.3.1.3 Möjligheten för de icke kvotpliktiga innehavarna att göra rättigheten gällande 

Återstående aktör som kan inneha elcertifikat är de icke kvotpliktiga innehavarna, dvs 

innehavare som inte har någon lagenlig skyldighet att köpa elcertifikat, men som trots 

allt kan välja att göra detta som en form av spekulation, exempelvis företag inom den 

elintensiva industrin. För de icke kvotpliktiga utgör elcertifikaten tillgångar, vars värde 

bestäms av det rådande marknadspriset. Eftersom den icke kvotpliktige inte har någon 

lagenlig skyldighet att vare sig köpa eller inneha elcertifikat, har denne inte heller 

möjlighet att lämna in elcertifikat till staten för annullering. På grund av att de icke 

kvotpliktiga inte tillförsäkras någon rättighet såsom innehavare av elcertifikaten, kan 

inte elcertifikaten anses utgöra ett värdepapper för de icke kvotpliktiga.  

 

6.3.1.4 Rekvisitet ”fondpapper eller någon annan rättighet eller förpliktelse” är ej 

uppfyllt 

Som ovan nämnts, skall ett värdepapper tillförsäkra innehavaren en rättighet. Av den 

orsaken att någon rättighet inte tillförsäkras de icke kvotpliktiga, torde elcertifikaten 

inte anses kunna utgöra värdepapper och således inte heller finansiella instrument i 

dessa innehavares händer. Eftersom elcertifikaten, i de kvotpliktigas händer, är bärare 

av en rättighet, borde denna rättighet kunna tillförsäkras varje innehavare av 

elcertifikaten, förutsatt att elcertifikaten verkligen är att anse som värdepapper, dvs 

finansiella instrument. På grund av att det i elcertifikatsystemet inte är möjligt att 

tillförsäkra de icke kvotpliktiga såsom innehavare av elcertifikaten någon rättighet, kan 

inte rekvisitet ”fondpapper eller någon annan rättighet eller förpliktelse” anses uppfyllt.  

 

6.3.2 Staten är emittent 

När elproducenterna erhåller elcertifikat från staten, erhåller de elcertifikaten med full 

äganderätt. Äganderätten till elcertifikaten övergår således från staten till 

elproducenterna som sedan har möjligheten att fritt sälja elcertifikaten vidare. Övergår 

äganderätten skall samtliga rättigheter och förpliktelser som följer med värdepappret 

övergå. När således äganderätten till elcertifikaten övergår från staten till 

elproducenterna för att därefter övergå till de kvotpliktiga, borde även elcertifikatens 

rättigheter och förpliktelser följa samma kedja av överlåtelser, eftersom elcertifikaten 

(om de är värdepapper) som sådana är bärare av rättigheten och förpliktelsen. Eftersom 

äganderätten hela tiden övergått från varje aktör, och den rättighet och förpliktelse som 
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följer med elcertifikaten således skall ha medföljt elcertifikaten till varje innehavare, 

torde det alltså, i motsats till vad proposition 2001/02:143 påstår, vara staten som skall 

betraktas såsom emittent, eftersom elcertifikaten ställs ut av just staten. Problemet med 

elcertifikaten är att rättigheten inte följer med vid en överlåtelse till en icke kvotpliktig. 

Frågan är om det inte är möjligt att tänka sig ett system där staten förpliktar sig mot 

endast vissa förvärvare av elcertifikat. Staten skulle kunna ställa ut elcertifikat med 

lydelsen; ”mot kvotpliktig innehavare av detta elcertifikat, vilken inlämnar detta för 

annullering, förbinder sig jag – staten – att inte utkräva kvotpliktsavgift”.  

 

Hade lagstiftaren dock ansett staten vara emittent av elcertifikaten, hade överlåtelsen av 

elcertifikaten till elproducenterna måst anses utgöra ett direkt statligt stöd till 

producenter av el från förnybara energikällor, ett stöd som det är förbjudet att lämna 

enligt artikel 87 i Romfördraget. Vad lagstiftaren således förefaller ha gjort, genom att 

utpeka elproducenterna som emittenter av elcertifikaten, är ett försök att kringgå 

bestämmelsen i artikel 87 i Romfördraget om förbud mot statliga stöd. Mer om 

förbudet mot statliga stöd kommer att följa nedan under 6.5.1.1.    
 

6.3.2.1 Elcertifikatens rättigheter kan göras gällande endast gentemot staten 

Ytterligare något som stärker slutsatsen att staten bör vara att betrakta som emittent, 

ifall elcertifikaten skall anses som finansiella instrument, är att den rättighet som följer 

med elcertifikaten, endast kan göras gällande gentemot staten. Elproducenterna, som i 

proposition 2002/03:40, anses vara emittent, ägare och innehavare av elcertifikaten 

förpliktas inte av något. Eftersom det inte är möjligt att rikta ett anspråk om uppfyllelse 

av ett värdepappers medföljande rättighet mot någon annan än emittenten av det 

finansiella instrumentet, torde detta innebära att elproducenterna inte är att anse som 

emittenter av elcertifikaten. Hade elproducenterna däremot verkligen varit emittenter av 

elcertifikaten, skulle den rättighet som följer med elcertifikaten endast kunnat göras 

gällande gentemot elproducenterna.  

 

Det skulle visserligen vara möjligt att tänka sig att det staten utfärdar inte är alldeles 

detsamma som elproducenterna sedan säljer till de kvotpliktiga. Vissa egenskaper 

skulle kunna adderas elcertifikaten av elproducenterna, med exempelvis stöd av lag. 

Vad staten således skulle kunna ha gjort, är att den gett elproducenterna en rätt att 

förpliktiga staten, utan att elproducenterna är en slags fullmäktig eller annan slags 
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ställföreträdare. Utan att dock fördjupa sig mer i denna diskussion kring vad som skulle 

kunna ske, drar författaren av denna uppsats slutsatsen att emittent av elcertifikaten, är 

det staten som bör anses vara.  

 

 

6.4 Omsätts elcertifikaten på en värdepappersmarknad? 

6.4.1 Rekvisitet värdepappersmarknad 

Enligt proposition 2002/03:40 skall elcertifikaten vara föremål för handel på en 

värdepappersmarknad, skapad för handel med elcertifikat. Den börs, som åtagit sig 

uppdraget att försöka skapa en värdepappersmarknad för elcertifikaten, är norska 

Nordpool, den nordiska börsen för handel med el. Denna värdepappersmarknad 

förefaller dock inte vara särskilt känd för fler än de till antalet få elproducenter och 

elleverantörer36 som är anslutna och som i dagsläget i obetydlig grad handlar via denna 

marknad. De flesta elcertifikat verkar snarare handlas bilateralt mellan elproducent och 

elleverantör.  

 

Författaren till denna uppsats har försökt att via Nordpools hemsida ta reda på hur stor 

omsättningen av elcertifikat är på Nordpool. Enligt den listade historiken, har det från 

och med mars månad år 2004 fram till och med den 3/5-2005, handlats endast nio 

gånger med elcertifikat, till ett antal av ungefär 9000 st.37 Görs en jämförelse mellan 

omsättningen på Nordpool med den totala omsättningen av elcertifikat38, visar det sig 

att det på Nordpool omsätts en ytterst liten andel, ca 0,035% av elcertifikaten. 

Majoriteten av alla elcertifikat handlas istället bilateralt mellan aktörerna på 

marknaden.39  

 

                                                 
36 Enligt Nordpools webbplats, http://www.nordpool.com/nordpool/group/index.html, är det endast 18 
svenska företag som är anslutna till Nordpools marknadsplats för elcertifikat. 2004-05-05 
37 http://www.nordpool.com/, 2005-05-11 
38https://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificat
es.xsl 2005-05-11 
39 Enligt två av de större elproducenterna i Sverige, köps de flesta elcertifikat bilateralt. Ibland sker handel 
bilateralt via mäklare, ibland finner aktörerna varandra utan hjälp av mäklare. En av elproducenterna, som 
författaren av denna uppsats varit i kontakt med, säger sig dock vara aktiv även på Nordpools börs.  
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6.4.1.1 Elcertifikaten bör ej vara att anse som finansiella instrument 

Staten har alltså försökt skapa en värdepappersmarknad för handel med elcertifikat utan 

att i dagsläget ha lyckats. Avsikten i proposition 2002/03:40 var att elcertifikaten skulle 

omsättas på en värdepappersmarknad. I dagsläget kan elcertifikaten knappast anses 

omsättas på en värdepappersmarknad, varför rekvisitet ”omsättas på en 

värdepappersmarknad” inte kan sägas vara uppfyllt. Inget av de två rekvisiten, för att 

klassificeras som ett finansiellt instrument, är således uppfyllt, varför elcertifikaten inte 

kan anses utgöra finansiella instrument.  

 

6.4.2 Styrd efterfrågan 

Eftersom handel med elcertifikat dock sker, om än inte på någon värdepappersmarknad, 

kan en marknad sägas finnas. Det är dock möjligt att fråga sig vad för slags marknad 

som egentligen finns. På en fri marknad skall utbud och efterfrågan styra priset. Vidare 

bör ”motorn” på en marknad vara möjligheten att sälja vad som en gång köpts till ett 

högre pris, dvs möjligheten att generera vinster skall finnas. Frågan är dock om detta är 

applicerbart på elcertifikatsystemet. Det är tveksamt om det går att tala om att utbud 

och efterfrågan styr prissättningen på marknaden för elcertifikat. Staten bestämmer, 

genom kvotplikten, dvs den andel el, producerad av förnybara energikällor, som de 

kvotpliktiga måste köpa elcertifikat för, vilken efterfrågan det skall vara på 

elcertifikaten. Någon fri efterfrågan är det således inte tal om. Möjligheten att sälja 

elcertifikaten till ett högre pris än vad innehavaren av dem själv köpte dem för, finns 

förvisso på marknaden för elcertifikat. Denna möjlighet att generera vinster är dock 

begränsad på grund av det ”tak” som finns på elcertifikatens värde. Mer om detta 

kommer att följa under 7.2.1. 

 

Detta innebär att det på marknaden för elcertifikat inte kan sägas vara utbud och 

efterfrågan som styr prissättningen, eftersom efterfrågan kan styras. Huvudkraven för 

en fri marknad är således inte uppfyllda när det gäller marknaden för elcertifikaten, 

varför det inte kan sägas finnas en fri marknad för handel med elcertifikat.  
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6.5 Vad är elcertifikaten för något? 

6.5.1 Betalningsinstrument 

Eftersom det framkommit att elcertifikaten inte uppfyller något av rekvisiten för att 

klassas som finansiella instrument, uppkommer frågan vad elcertifikaten istället bör 

betraktas som. Det, som sker i elcertifikatsystemet, är, som ovan nämnts, att staten 

lämnar ett elcertifikat till elproducenterna för varje MWh producerad el av förnybara 

energikällor i en godkänd anläggning. Elproducenterna kan sedan tillgodogöra sig ett 

värde genom att sälja elcertifikaten till de kvotpliktiga. För de kvotpliktiga utgör 

elcertifikaten endast det bevis, på att ett ekonomiskt stöd har lämnats till 

elproducenterna, som krävs för att undgå kvotpliktsavgiften. Eftersom elproducenterna 

kan tillgodogöra sig ett värde av de elcertifikat de erhåller ifrån staten, bör sannolikt det 

staten överlämnar till producenterna, i form av elcertifikat, inte betraktas som 

finansiella instrument utan snarare som betalningsinstrument.  

 

Ett betalningsinstrument är ett instrument som enskilt eller tillsammans med andra 

betalningsinstrument, gör det möjligt för den rättmätige innehavaren att erhålla pengar 

eller annat värde, att betala eller ta emot betalning för varor, tjänster eller varje annan 

sak av värde.40 Elcertifikaten kan alltså, som precis nämnts, ses som ett 

betalningsinstrument elproducenterna erhåller utav staten för att kunna erhålla ett värde 

som lämnas av de kvotpliktiga genom köp av elcertifikat.  

 

Exempel på betalningsinstrument är giro, kort, checkar och växlar. Eftersom 

elcertifikaten överlåts från elproducenterna till elleverantörerna innan de löses in vid de 

kvotpliktiga, är det inte möjligt att betrakta elcertifikaten som vare sig giroöverföringar 

eller kortköp. Inte heller är det möjligt att betrakta elcertifikaten som någon form av 

check, eftersom en check kräver ett checkkontoavtal för att den på vilken checken dras, 

skall vara förpliktigad att lösa in checken. Någon motsvarighet till ett checkkonto finns 

inte i elcertifikatsystemet. En postväxel kan visserligen överlåtas, men en postväxel 

utgör egentligen ett skuldebrev gentemot den bank som ställt ut en växel först efter 

kunden som önskar erhålla växeln betalat ett belopp till banken. För att en dragen växel 

skall kunna förplikta den anmodade att betala, krävs en namnteckning som 

godkännande. Eftersom staten varken betalar något belopp till en bank för att erhålla en 

                                                 
40 http://www.riksdagen.se/eu/riksdagen/faktapm2/Ju/ju99_438.htm, 2005-05-04 
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postväxel som staten sedan kan överlåta, eller genom en namnteckning får en dragen 

växel, kan elcertifikaten inte heller liknas vid vare sig en postväxel eller en dragen 

växel. Återstår gör anvisning av annat slag. Anvisningen karaktäriseras av att den är en 

handling där en person anmanar en annan person, juridisk eller fysisk, att betala en 

penningsumma till en tredje person. En anvisning utgör ytterligare ett sätt att förpliktiga 

någon till att vara den anmodade.  

 

Staten ställer ut en anvisning dragen på de kvotpliktiga, till producenterna av el från 

förnybara energikällor. Denna anvisning torde vara en blancoanvisning, dvs utan 

beloppsangivelse. Elproducenten har sedan möjligheten att välja vilket belopp denne 

vill åsätta anvisningen innan producenterna överlåter anvisningen till en elleverantör. 

Anvisningen överlåter elproducenten till en elleverantör mot vederlag. På så sätt kan 

elproducenten tillgodogöra sig ett värde med hjälp av anvisningen. Anvisningen kan 

elleverantören sedan lösa in hos de kvotpliktiga som således utgör de anmodade, dvs de 

som blivit anmodade att betala det värde anvisningen är åsatt. 
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Figur 6.1 visar elcertifikatens likhet med betalningsinstrument. 

 

Vid deklarationen av elcertifikat, uppvisar den anmodade sitt kvitto/den inlösta 

anvisningen för utställaren av den inlösta anvisningen, till bevis av att den anmodade 

uppfyllt sin skyldighet mot utställaren att efterkomma dennes anmodan. Genom att visa 

upp elcertifikaten, har de kvotpliktiga bevisat sin rätt att inte bli utsatta för 

kvotpliktsavgiften, som således kan ses som en sanktion mot skyldigheten att infria 

anvisningen. Elcertifikaten inrymmer således både en kvittofunktion och en 

anvisningsfunktion. Dessa olika funktioner, innebärande olika ”paket” med rättigheter, 

kan dock inte utnyttjas av alla innehavare. De kvotpliktiga kan endast utnyttja den 

kvittofunktion elcertifikaten inrymmer, medan exempelvis elproducenterna endast kan 

utnyttja anvisningsfunktionen. Detta är en direkt följd av anvisningens juridiska 

”konstruktion”. 

 

De kvotpliktiga har, som ovan nämnts, en skyldighet att infria anvisningen. Hur har då 

de kvotpliktiga förpliktats att infria denna av staten utställda anvisning? Detta sker 

genom lag, nämligen genom 4 kapitlet i lag (2003:113) om elcertifikat. Förfarandet i 

elcertifikatsystemet kan liknas vid den rätt staten har att utkräva skatt. Vad staten gör, 

är att förplikta de kvotpliktiga att betala (skatt) direkt till innehavaren av anvisningen. 
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Den ekonomiska innebörden av det som sker, torde följaktligen vara att staten överlåter 

sin beskattningsrätt till producenterna av el från förnybara energikällor, för att de skall 

kunna tillgodogöra sig ett ekonomiskt stöd av de kvotpliktiga. Juridiskt betraktat, är det 

dock inte möjligt för staten att överlåta beskattningsrätten. 

 

6.5.1.1 Begränsad möjlighet att lämna statliga stöd  

När Sverige gick med i EU, begränsades möjligheterna för svenska staten att lämna 

statligt stöd till näringsidkare, på grund av risken för en snedvriden konkurrens mellan 

medlemsstaterna. Av artikel 87 i Romfördraget framgår att ”stöd som ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider 

eller hotar snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 

är oförenligt med den gemensamma marknaden”. Tre rekvisit skall alltså vara uppfyllda 

för att ett stöd från staten skall anses som ett förbjudet statligt stöd. För det första skall 

det röra sig om en kanalisering av offentliga medel. För det andra skall stödet snedvrida 

eller hota att snedvrida konkurrensen. Det tredje och sista rekvisitet är att stödet skall ha 

inverkan på handeln mellan medlemsstater. De två första punkterna kan sägas vara 

uppfyllda om staten väljer att ge stöd åt viss produktion, eftersom statliga medel 

används på ett sätt som kan leda till en snedvriden konkurrens. Det tredje rekvisitet är 

även det uppfyllt, eftersom det är möjligt för medlemsländerna inom EU att köpa el 

från varandra. Om den svenska staten lämnar stöd till svenska producenter av el från 

förnybara energikällor, kan detta leda till att priserna på den svenska elen från 

förnybara energikällor pressas, jämfört med den el från förnybara energikällor som 

producerats i ett annat medlemsland inom EU, där inget statligt stöd erhålles. En risk 

föreligger således att konkurrensen avseende handel av el mellan medlemsländerna, 

snedvrids om den svenska staten kunde lämna statligt stöd till producenterna av el från 

förnybara energikällor. Den svenska staten har således en begränsad möjlighet att, 

såsom skedde genom tidigare stödprogram för viss produktion inom elsektorn, lämna 

bidrag till vissa producenter. För att statliga stöd överhuvudtaget skall kunna lämnas, 

krävs kommissionens godkännande. Erhåller en medlemsstat inte ett sådant 

godkännande, är det alltså ett otillåtet lämnat statligt stöd.   
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Figur 6.2 visar möjligheten att lämna statligt stöd till vissa producenter. Denna möjlighet är nu borttagen, 

på grund av att den kan snedvrida konkurrensen mellan aktörerna på den gemensamma marknaden för el. 

 

 

6.5.2 Kringgående av bestämmelser, om förbud för statligt stöd, genom 

”överlåtelse av beskattningsrätten” 

Innan Sverige gick med i EU och innan elmarknaden avreglerades hade det varit 

möjligt för den svenska staten att lämna stöd till vissa producenter. Ses elcertifikaten 

som betalningsinstrument, innebär det att staten ger producenterna av el från förnybara 

energikällor ett ekonomiskt stöd genom att ställa ut anvisningar som skall infrias av de 

kvotpliktiga. Eftersom denna plikt att infria anvisningen, ålagts de kvotpliktiga utav 

staten, är det fråga om ett statligt stöd som inte längre är tillåtet om inte ett 

godkännande erhållits från kommissionen. Även om elcertifikaten lämnas till alla 

producenter av el från förnybara energikällor, medför ett system där endast viss slags 

produktion erhåller stöd, en snedvridning av konkurrensen, sett till hela energisektorn. 

För att således kunna ge ett stöd, om än indirekt, måste den svenska staten, för att 

kringgå EU:s bestämmelser om statsstöd, förklä vad den egentligen gör genom att låta 

andra aktörer vara de som direkt ger stödet till elproducenterna.  

 

Som figur 6.1 ovan visar, finansierade den svenska staten tidigare sitt statliga stöd 

genom uttag av skatter. Hade det således varit möjligt att idag lämna statligt stöd till 

vissa näringsidkare, hade den svenska staten kunnat ta ut en form av elskatt från de 

skattskyldiga, till finansiering av det statliga stödet till producenterna av el från 

förnybara energikällor. För att istället ”finansiera stödet via marknaden”, har 

elcertifikaten skapats. Vad som i dagsläget egentligen sker i elcertifikatsystemet är att 

elproducenterna erhåller det, som tidigare hade tagits ut i form av skatt för finansiering 
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av statliga stöd till elproducenterna, direkt från de kvotpliktiga. Vad lagstiftaren alltså 

gjort, är, som ovan nämnts, att denne skapat ett system som till sin innebörd har 

påtagliga likheter med ett system där staten överlåter sitt monopol på beskattning till 

producenterna av el från förnybara energikällor. De kvotpliktiga/skattskyldiga betalar 

direkt till elproducenterna, istället för till staten för vidare fördelning till 

elproducenterna. 

  

En skatt är enligt Norstedts svenska ordbok en obligatorisk avgift till stat eller kommun 

som kan sägas vara medborgarnas bidrag till det allmänna så att viktiga 

samhällsfunktioner kan upprätthållas. Elcertifikaten kan sägas utgöra en plikt för de 

kvotpliktiga att lämna ett obligatoriskt bidrag, en skatt, till producenterna av el från 

förnybara energikällor för att el från förnybara energikällor skall främjas. Fullgörs ej 

kvotplikten, drabbas de kvotpliktiga av kvotpliktsavgiften, som motsvarar 

elcertifikatpriset plus en ”straffavgift” – jämför sanktionerna vid underlåten 

skattebetalning. 

 

 
 
Figur 6.3 visar hur partskonstellationen ser ut då elcertifikatsystemet utgör en skatt och elcertifikaten 

utgör ett kvitto på att skatt betalats. 
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Genom att betala in skatt till elproducenterna erhåller de kvotpliktiga, i bilden ovan 

kvotpliktig (1), ett kvitto på att skatten har blivit betald. Ett kvitto är dock aldrig något 

annat än ett bevismedel. I elcertifikatsystemet torde kvittot de kvotpliktiga erhåller från 

elproducenterna, innebära ett bevis som ger rätt att med befriande verkan åberopa den 

gjorda betalningen till elproducenterna. Detta bevis på att betalning skett med befriande 

verkan kan sedan den kvotpliktiga antingen använda som bevis när denne väljer att till 

staten deklarera att skatt har betalats till elproducenterna, eller så kan den kvotpliktige 

sälja rättigheten att åberopa den gjorda betalningen med befriande verkan. I de fall den 

kvotpliktige väljer att sälja rättigheten, medföljer kvittot som ett bevis om att betalning 

skett med befriande verkan. Köparen av rättigheten kan alltså åberopa detta kvitto som 

bevis när denne skall elcertifikatdeklarera till staten. Genom att sälja den rättighet 

kvittot innebär, måste den försäljande kvotpliktige (1) på nytt betala in skatt till 

elproducenterna. Vad den kvotpliktige (1)  alltså gjort, är att denne sålt sin rättighet att 

åberopa den gjorda betalningen med befriande verkan.  

 

Elcertifikaten utgör således ett kvitto på den skatt de kvotpliktiga tvingats betala för att 

på så sätt lämna ekonomiskt stöd till elproducenterna och samtidigt undgå att betala 

kvotpliktsavgiften. Den svenska staten kan alltså i dagsläget sägas gå ”bakvägen” för 

att kringgå bestämmelserna om statliga stöd. Istället för att staten lämnar ett direkt stöd, 

ges elproducenterna beskattningsrätten. Beskattningsrätten gör det möjligt för 

elproducenterna att direkt av elanvändarna kräva in ett ekonomiskt stöd i form av 

betalning för elcertifikat, vilket egentligen utgör en skatt. Staten har således, genom att 

låta elproducenterna erhålla beskattningsrätten, på så sätt att elproducenterna får behålla 

hela intäkten från försäljning av elcertifikat, avhänt sig en intäktsmöjlighet, dvs 

möjligheten att själva tillgodogöra sig elskatten. Dock har staten inte enbart förlorat en 

intäktsmöjlighet genom elcertifikatsystemet, utan har även fått en ytterligare 

intäktsmöjlighet genom den kvotpliktsavgift staten har möjlighet att kräva om inte en 

kvotpliktig lämnat in tillräckligt med elcertifikat för annullering. 

 

 

6.6 Vilken bör elcertifikatens rättsliga natur anses vara? 

Vad lagstiftaren alltså skapat är ett system där vad som sker skulle kunna beskrivas som 

att beskattningsrätten överlåtes från staten till elproducenterna. Eftersom en överlåtelse 

av beskattningsrätten dock inte är möjlig, har lagstiftaren valt att kalla det som sker för 
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handel med finansiella instrument och elcertifikaten för värdepapper. Som ovan 

konstaterats kan dock inte elcertifikaten utgöra finansiella instrument, redan av det 

skälet att en värdepappersmarknad saknas. Utöver detta har endast en av de aktörer som 

kan vara innehavare av elcertifikat, tillförsäkrats en rättighet, vilket torde innebära att 

elcertifikaten också av det skälet inte utgör finansiella instrument. Då har elcertifikaten 

större likheter med av staten utställda och på de kvotpliktiga dragna anvisningar, dvs ett 

slags betalningsinstrument. Möjligheten att reglera elcertifikaten som 

betalningsinstrument är dock mycket begränsad på grund av bestämmelsen i artikel 87 i 

Romfördraget om förbudet mot statliga stöd.  

 

Eftersom elcertifikaten rätteligen inte kan klassificeras som vare sig ett finansiellt 

instrument, ett betalningsinstrument eller ett kvitto på betald skatt, torde den rättighet 

elcertifikaten innebär utgöra någon helt ny juridisk företeelse. Det förefaller inte möjligt 

att någorlunda friktionsfritt inordna elcertifikaten under något befintligt juridiskt 

begrepp, varför elcertifikaten bör anses som något nytt ”djur i den juridiska djurparken”. 
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7. Vilket värde har elcertifikaten samt hur bör de 

bokföras? 
 

 

7.1 Inledning 

En viktig fråga, gällande det nya fenomenet elcertifikat, är att klarlägga huruvida de har 

ett ekonomiskt värde eller ej. Det ekonomiska värdet spelar en viktig roll då det skall 

avgöras huruvida ett elcertifikat kan utmätas, eftersom utmätningsbar egendom 

nämligen måste ha ett förmögenhetsvärde. Elcertifikaten har inte något åsatt nominellt 

värde, och enligt proposition 2002/03:40 skall elcertifikatens ekonomiska värde 

avgöras av utbud och efterfrågan på marknaden för elcertifikat. Vid denna analys, av 

huruvida elcertifikaten har något ekonomiskt värde eller ej, kommer en analys av 

elcertifikatens ekonomiska värde i varje innehavares hand att göras, och i anslutning 

därtill kommer även en diskussion om hur elcertifikaten bör bokföras att tas upp. Denna 

senare fråga kommer dock att behandlas ur perspektiven elcertifikat som ett 

betalningsinstrument respektive som ett kvitto avseende en skatteinbetalning. Hur 

elcertifikaten, såsom en ny juridisk företeelse kan tänkas böra bokföras, kommer inte 

att tas upp.    

 

 

7.2 Elcertifikatens värde för de kvotpliktiga 

Hos de kvotpliktiga, dvs elleverantör samt elanvändare, utgör elcertifikaten, isolerat 

sett,  endast ett bevis om att den kvotpliktige har fullgjort sin kvotplikt genom att ha 

lämnat ett ekonomiskt stöd till producenterna av el från förnybara energikällor.  

 

7.2.1 Elcertifikatens ekonomiska värde motsvarande kvotpliktsavgiften 

Elcertifikaten kan hos de kvotpliktiga betraktas på två olika sätt. Betraktas 

elcertifikaten såsom en tillgång genom att den kvotpliktige väljer att fullgöra sin 

kvotplikt och att lämna in elcertifikaten till staten för annullering, kommer utgiften och 

därmed minskningen av tillgångarna att uppstå först när den kvotpliktige slutgiltigt gör 
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sig av med elcertifikaten, eftersom de då avhändes utan vederlag. Väljer man däremot 

att betrakta elcertifikaten som en utgift, kommer elcertifikaten, när kvotplikten fullgörs, 

att utgöra en utebliven utgift. Någon tillgång finns inte eftersom en utebliven utgift 

knappast är att betrakta som en tillgång. Skulle den kvotpliktige ha ett överskott av 

elcertifikat, kan detta överskott sparas till nästa år, och kommer att tas upp som en 

förskottsbetald utgift. Om den kvotpliktige däremot skulle välja att sälja av sitt 

överskott innan deklarationen av elcertifikaten skett, kommer inkomsten av de försålda 

elcertifikaten för elproducenterna, utgöras av köpeskillingen av de försålda 

elcertifikaten, vilket i sin tur utgörs av marknadsvärdet. I det fallet är det alltså 

marknadsvärdet som avgör elcertifikatens ekonomiska värde. 

 

7.2.2 Elcertifikatens ekonomiska värde motsvarande kvotpliktsavgift plus goodwill 

Att märka är dock att majoriteten av de kvotpliktiga elleverantörerna under första året 

med elcertifikat, dvs år 2003, valde att köpa elcertifikat, trots att priset på elcertifikaten 

under en period översteg den merkostnad kvotpliktsavgiften var avsedd att utgöra.41 

Detta torde innebära att värdet på elcertifikaten för de kvotpliktiga bestäms av något 

mer än den rådande kvotpliktsavgiften. Genom att de kvotpliktiga elleverantörerna 

sköter sin kvotplikt och köper el från de producenter som producerat elen av förnybara 

energikällor, visar de för sina slutkunder att de bryr sig om både miljön och framtiden. 

En sådan ”stämpel”, som ett miljömedvetet agerande medför för ett företag, kan 

innebära att goodwill uppstår för företaget, dvs för de kvotpliktiga elleverantörerna. Det 

överskjutande värde som torde finnas, eftersom elleverantörer har varit benägna att 

köpa elcertifikat till ett värde överstigande kvotpliktsavgiften, kan antas utgöras av den 

goodwill som uppstår för elleverantörerna genom att de köper el från producenter av el 

från förnybara energikällor. Det ekonomiska värde elcertifikaten har, motsvaras således 

av kvotpliktsavgiften plus den goodwill som uppstår för elleverantörerna när de fullgör 

sin kvotplikt. Ingen kvotpliktig kan antas efterfråga elcertifikat om elcertifikatens 

ekonomiska värde överstiger kvotpliktsavgift plus den goodwill som uppstår genom 

fullgörelse av kvotplikten.  

                                                 
41 Från och med år 2006 kommer det inte att vara möjligt med en kvotpliktsavgift understigande 
marknadsvärdet för elcertifikaten, eftersom kvotpliktsavgiften skall motsvara 150 % av det volymvägda 
medelvärdet av elcertifikatpriset under perioden 1 april beräkningsåret till 31 mars året efter för att på så 
sätt skapa incitament till att köpa elcertifikat samt undvika att kvotpliktsavgiften blir styrande för värdet 
på elcertifikaten. De första åren med elcertifikatsystemet har dock ett tak på kvotpliktsavgiftens storlek 
funnits, för att undvika att småkonsumenter av el från förnybara energikällor skulle drabbas av en hög 
kvotpliktsavgift, ifall efterfrågan skulle överstiga utbudet. 
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Det nyss sagda innebär att staten skulle kunna styra prissättningen på elcertifikaten 

genom att ”hänga ut” kvotpliktiga elleverantörer, som väljer att betala 

kvotpliktsavgiften framför att fullgöra sin kvotplikt, i exempelvis media. Genom att 

svartlista ”dåliga” kvotpliktiga elleverantörer, skulle värdet på de kvotpliktigas 

goodwill få större betydelse, vilket i sin tur skulle leda till att fler elleverantörer skulle 

välja att köpa elcertifikat. Att fler kvotpliktiga skulle köpa elcertifikat, eller varje 

kvotpliktig skulle välja att köpa fler elcertifikat, skulle innebära att elproducenterna 

skulle kunna sälja elcertifikaten till högre belopp, eftersom elproducenterna, genom att 

styra utbudet, dvs genom att inte bjuda ut lika många elcertifikat till försäljning, skulle 

kunna få högre intäkter, eftersom efterfrågan då skulle överstiga utbudet. Vidare torde 

pristaket på vad de kvotpliktiga kan tänkas vara beredda att betala för elcertifikaten 

höjas, vilket i sin tur skulle leda till att elproducenterna skulle kunna åsätta 

elcertifikaten ett högre värde. Detta skulle slutligen leda till att producenterna av el från 

förnybara energikällor skulle främjas genom att de erhöll högre inkomster från 

försäljningen av elcertifikat, vilket mer än väl skulle täcka de merkostnader produktion 

av el med hjälp av förnybara energikällor medför.  

 

7.2.3 Två olika ekonomiska värden 

Utifrån ovanstående resonemang kan således slutsatsen dras att elcertifikaten hos de 

kvotpliktiga kan anses ha två olika ekonomiska värden. Väljer den kvotpliktige att 

fullgöra kvotplikten och lämna in elcertifikaten till staten, skall elcertifikaten anses ha 

ett ekonomiskt värde motsvarande den kvotpliktsavgift den kvotpliktige undgår att 

betala plus den goodwill som uppstår. Väljer däremot den kvotpliktige att sälja 

elcertifikat till andra elanvändare, skall dessa elcertifikat anses ha ett ekonomiskt värde 

motsvarande marknadsvärdet på elcertifikat vid varje givet tillfälle. Detta 

marknadsvärde kommer dock inte att överstiga vad de kvotpliktiga kan tänkas vara 

villiga att betala, dvs marknadsvärdet kommer aldrig att överstiga kvotpliktsavgift plus 

goodwill. Marknadsvärdet kan dock komma att understiga kvotpliktsavgift plus 

goodwill, om utbudet av elcertifikat blir större än efterfrågan. Om producenterna av el 

från förnybara energikällor skulle producera för mycket el, så att de erhåller fler 

elcertifikat än vad som efterfrågas enligt den rådande kvotplikten, kan marknadsvärdet 

komma att sjunka under kvotpliktsavgift plus goodwill. 
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7.2.4 Bokföring av elcertifikaten 

Hos de bokföringspliktiga elleverantörerna, bör den skatt/det stöd de betalar till 

producenterna av el från förnybara energikällor, bokföras såsom en utgift. 

Elcertifikaten elleverantörerna erhåller, såsom inköpta anvisningar, kommer däremot 

att bokföras som en tillgång, eftersom de har ett förmögenhetsvärde. I elleverantörernas 

bokföring kommer således anvisningen att bokföras i kredit i kassan, och som debet i 

kontot för korta fordringar. Anvisningen utgör för elleverantörerna en fordran mot de 

kvotpliktiga, eftersom det är de kvotpliktiga som är att betrakta som de anmodade, dvs 

de som skall infria anvisningen. När elleverantörerna löser in anvisningen hos/säljer 

elcertifikaten till de kvotpliktiga, infrias den nyss nämnda fordringen hos 

elleverantörerna. I elleverantörernas bokföring kommer således kassan debiteras och 

kontot för korta fordringar krediteras. För elleverantörerna sker följaktligen ingen 

resultatpåverkan.  

 

För elanvändarna, som är de som är att anse som de anmodade, kommer således den 

utgift, som uppstår då anvisningen betalas, bokföras kassa debet. Eftersom 

elcertifikaten bör vara att anse som ett kvitto på den skatt/det stöd de kvotpliktiga 

elanvändarna betalar till elleverantörerna eller direkt till elproducenterna, bör den utgift 

som uppstår, ekonomiskt sett, bokföras som en utgift för en betald skatt. Juridiskt sett, 

är det dock inte möjligt att betala skatt till någon annan än staten, varför denna form av 

bokföring aldrig kan bli aktuell vid bokföring av elcertifikat.  

 

Kvittot de kvotpliktiga erhåller som ett bevis på den gjorda betalningen, innebär en 

rättighet att åberopa den gjorda betalningen med befriande verkan. Denna rättighet kan 

de kvotpliktiga sälja vidare till en annan kvotpliktig. En sådan försäljning innebär att de 

bokföringspliktiga elanvändarnas kassa debiteras, samtidigt som kontot för skatt 

krediteras.  

 

7.3 Elcertifikatens värde för elproducenterna 

Som ovan framgått under 6.3.1.2, utgör elcertifikaten för de elcertifikatberättigade 

producenterna, endast ett bevis om att produktion av en MWh förnybar el har skett i en 

av svenska Energimyndigheten godkänd anläggning. Endast ett bevis på att förnybar 

energi producerats kan inte anses ha ett ekonomiskt värde, eftersom ett bevis endast är 
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något som används för att fastställa riktigheten hos ett påstående, dvs i detta fall 

påståendet att elcertifikaten tilldelats på grund av att en MWh el producerats av 

förnybara energikällor i en godkänd anläggning. Även hos elproducenterna torde 

således elcertifikaten, isolerat sett, inte ha något ekonomiskt värde. Enär syftet med 

elcertifikaten är att inkomsten, från en försäljning av dem, skall täcka de merkostnader 

som producenterna av el från förnybara energikällor får till följd av att de använder 

förnybara energikällor i sin produktion av el, bör elcertifikaten likväl inte vara möjliga 

att betrakta som i avsaknad av ett ekonomiskt värde. 

 

7.3.1 Marknadsvärdet 

Eftersom de kvotpliktiga måste införskaffa elcertifikat, motsvarande den mängd el de 

konsumerat, och således lämna stöd till producenterna av el från förnybara energikällor, 

torde det värde elcertifikaten representerar för elproducenterna, utgöras av de inkomster 

elproducenterna får vid försäljning av elcertifikaten, vilka är beroende av det rådande 

marknadsvärdet på elcertifikaten. I dagsläget kan dock marknadsvärdet inte bli hur högt 

som helst. Istället torde det vara kvotpliktsavgiftens storlek, dvs den sanktionsavgift 

som utgår om inte de kvotpliktiga fullgör sin kvotplikt, plus den goodwill som kan 

uppstå för de kvotpliktiga, som blir styrande för marknadsvärdets storlek. De 

kvotpliktiga torde inte vilja köpa elcertifikat till ett värde som överstiger den rådande 

kvotpliktsavgiften plus goodwill, eftersom det inte kan anses ekonomiskt fördelaktigt.  

 

Innan elcertifikaten säljs till de kvotpliktiga torde det precisa värdet på elcertifikaten 

vara okänt för producenterna, även om producenterna skulle kunna få en uppfattning 

om elcertifikatens ungefärliga värde genom att undersöka det för tillfället rådande 

marknadsvärdet. Även om elcertifikaten är blancoanvisningar, finns ett ekonomiskt 

värde redan då elproducenterna erhåller dem ifrån staten, eftersom syftet med 

elcertifikaten just är att inkomsten från försäljningar av dem skall täcka de 

merkostnader som kan tänkas uppstå genom produktion av el från förnybara 

energikällor. Värdet på elcertifikaten realiseras dock först då de avyttras till de 

kvotpliktiga. Således är det möjligt att påstå att elcertifikatens ekonomiska värde, i 

elproducenternas hand, torde utgöras av marknadsvärdet och realiseras först vid 

försäljningen av elcertifikaten, men att värdet finns där redan då elproducenterna 

erhåller elcertifikaten från staten.  
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7.3.2 Bokföring av elcertifikaten hos elproducenterna 

Under avsnitt 6.5.1 sades elcertifikaten mer likna betalningsinstrument än finansiella 

instrument. Hur bör då elcertifikaten bokföras hos elproducenterna om de skall anses 

utgöra betalningsinstrument? När elproducenterna erhåller elcertifikat, eller den 

anvisning elcertifikaten såsom betalningsinstrument bör anses utgöra, ifrån staten, finns 

inget belopp angivet. Det ekonomiska värdet finns där, men realiseras, som ovan 

nämnts, först när elproducenterna överlåter anvisningen till de kvotpliktiga. 

Anvisningarna bör därför bokföras till ett uppskattat värde. Kontot för korta fordringar 

kommer att debiteras. När elproducenterna sedan säljer elcertifikaten till de kvotpliktiga 

kommer kassan att debiteras och kontot för korta fordringar att krediteras. 

 

Under 6.5.2 framkom det att det som i dagsläget egentligen sker i elcertifikatsystemet, 

bör betraktas som en av staten överlåten rätt till elproducenterna att själva ta ut skatt av 

de kvotpliktiga för att på så sätt tillgodogöra sig ett ekonomiskt stöd. Den ekonomiska 

innebörden av detta leder till att inkomsterna elproducenterna erhåller i form av uttag 

av skatt, skall bokföras såsom en erhållen skatt. Juridiskt sett är en överlåtelse av 

beskattningsrätten inte möjlig, varför denna form av bokföring aldrig kan komma att 

ske hos elproducenterna.  

 

 

7.4 Elcertifikatens värde för de icke kvotpliktiga 

För de som väljer att inneha elcertifikat utan att vara kvotpliktiga, exempelvis den 

elintensiva industrin som inte har någon kvotplikt men som trots det kan vilja köpa 

elcertifikat, är elcertifikaten att jämställa med vilken egendom som helst som kan bli 

föremål för handel. Elcertifikaten köps således av de icke kvotpliktiga endast för att 

säljas vidare. Något inlämnande till staten av elcertifikat sker således inte, varför värdet 

av elcertifikaten bör anses vara lika med det rådande marknadsvärdet på elcertifikaten 

vid varje givet tillfälle. Marknadsvärdet torde dock vara beroende av det värde de 

kvotpliktiga kan tänkas vara beredda att betala för elcertifikaten, vilket som ovan 

framgått torde utgöras av kvotpliktsavgiften plus goodwill. Utgör de icke kvotpliktiga 

bokföringsskyldiga personer, kommer elcertifikaten att bokföras som en 

omsättningstillgång, eftersom elcertifikaten inte kan anses vara avsedda för 
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stadigvarande bruk i rörelsen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet.42  

 

7.5 Elcertifikatens värde för staten 

Statens uppgift i elcertifikatsystemet är att utan vederlag utfärda elcertifikat till 

elproducenterna när de har producerat en MWh förnybar el, samt annullera 

elcertifikaten vid deklarationen. Isolerat sett saknar således elcertifikaten värde i statens 

hand.  

 

Vid ett system där staten överlåtit sin beskattningsrätt, kan inte en tillgång sägas ha 

lämnat statskassan. Staten har i ett sådant scenario endast avhänt sig en intäktsmöjlighet 

genom att överlåta beskattningsrätten till producenterna av el från förnybara 

energikällor. Någon tillgångsöverlåtelse har således inte skett. Utöver detta har staten 

även fått en ytterligare intäktsmöjlighet genom möjligheten att kräva kvotpliktsavgift 

av de kvotpliktiga som inte hanterat sin kvotplikt. Någon möjlighet att överlåta 

beskattningsrätten finns dock inte, varför någon bokföring aldrig kan aktualiseras. 

 

                                                 
42 4:9 Årsredovisningslagen 
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8. Möjligheten att utmäta elcertifikat 
 

 

8.1 Inledning 

Ovan, under kapitel 6, konstaterades att elcertifikaten inte bör vara att anse som 

finansiella instrument, i motsats till vad som alltså framgår av proposition 2002/03:40. 

Vad elcertifikaten istället borde anses utgöra är betalningsinstrument, där elcertifikaten 

borde vara att anse som anvisningar utställda av staten, och där de som anmodas att 

betala är de kvotpliktiga. För de kvotpliktiga, som blivit anmodade att lösa in 

anvisningarna, utgör elcertifikaten kvitton på att de uppfyllt sina skyldigheter mot 

utställaren, dvs staten, att efterkomma denna anmodan. Staten har genom lag förpliktat 

de kvotpliktiga att lösa in elcertifikaten/anvisningarna, vilket kan ses som att staten har 

överlåtit sin beskattningsrätt till elproducenterna.  

 

Följande diskussion kommer att behandla möjligheten till utmätning av elcertifikaten i 

varje innehavares hand. Elcertifikaten utgör något helt nytt juridiskt fenomen, dvs något 

i dagsläget inte klassificerbart. Följande diskussion kommer dock endast att behandla 

möjligheten till utmätning av elcertifikaten i form av såväl betalningsinstrument, som 

den slags skattebetalning de kan liknas med.  

 

 

8.2 Möjligheten att utmäta elcertifikat ifall elcertifikaten utgör 

betalningsinstrument 

8.2.1 Allmänna förutsättningar för utmätning 

Under 5.1 nämndes de allmänna förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

egendom skall kunna utmätas. För det första skall egendomen tillhöra gäldenären, dvs 

den betalningsskyldige. För det andra skall egendomen vara överlåtbar. Den tredje och 

sista förutsättningen är att egendomen skall ha ett förmögenhetsvärde. Samtliga tre 

förutsättningar måste således vara uppfyllda för att egendom överhuvudtaget skall 

kunna utmätas. Syftet med en utmätning är att borgenären skall få betalt för sin fordran. 
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Det som skall utmätas skall därför ha ett ekonomiskt värde som kan omsättas i pengar 

genom exekutiv försäljning.  

 

8.2.2 Möjligheten att utmäta elcertifikaten hos elproducenterna 

Hos elproducenterna, där elcertifikaten bör anses utgöra betalningsinstrument i form av 

en anvisningar, finns som ovan nämnts under kapitel 7, ett ekonomiskt värde på 

elcertifikaten. Detta värde, bestäms av det pris elproducenterna får vid en försäljning av 

anvisningarna till de kvotpliktiga. Ett förmögenhetsvärde finns således, varför en av de 

tre allmänna förutsättningarna för utmätning av egendom är uppfylld. När 

elproducenterna erhåller anvisningarna av staten, erhåller de dessa med full äganderätt. 

Vidare är elcertifikaten/anvisningarna utan tvekan överlåtbara. Detta innebär att 

samtliga tre förutsättningar för utmätning är uppfyllda, vilket medför att 

elcertifikaten/anvisningarna går att utmäta hos elproducenterna.  

 

8.2.3 Möjligheten att utmäta elcertifikaten hos de kvotpliktiga elleverantörerna 

De kvotpliktiga elleverantörerna får anvisningarna överlåten till sig från producenterna 

av el från förnybara energikällor. När de kvotpliktiga elleverantörerna erhåller 

anvisningarna har elproducenterna åsatt dessa ett värde som inte överstiger den 

förväntade kvotpliktsavgiften plus goodwill för elleverantörerna. Anvisningarna utgör 

fordringar som de kvotpliktiga elleverantörerna kan lösa in hos de kvotpliktiga 

elanvändarna. För de kvotpliktiga elleverantörerna har anvisningarna således ett 

förmögenhetsvärde. Elcertifikaten ägs av de kvotpliktiga elleverantörerna, är 

överlåtbara samt har ett ekonomiskt värde, vilket innebär att elcertifikaten kan utmätas 

även hos de kvotpliktiga elleverantörerna.  

 

8.2.4 Möjligheten att utmäta elcertifikaten hos de kvotpliktiga elanvändarna 

Ovan under 6.5.1 nämndes att elcertifikaten hos de kvotpliktiga elanvändarna utgör ett 

bevis på att anvisningen har lösts in. Möjligheten att överhuvudtaget utmäta ett bevis 

om att betalning skett med befriande verkan är mycket liten. Beviset, i sig, kan inte 

sägas ha ett förmögenhetsvärde. Rättigheten, att med befriande verkan åberopa den 

betalning som beviset avser, kan dock överlåtas. Vid en försäljning av rättigheten kan 

även en inkomst erhållas, vilket innebär att ett ekonomiskt värde finns, vilket i sin tur 
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kan utmätas. Rättigheten att åberopa den gjorda betalningen med befriande verkan, ägs 

av de kvotpliktiga, rättigheten kan överlåtas samt har ett värde som kan erhållas genom 

försäljning av denna. Detta leder till att elcertifikaten kan utmätas även hos de 

kvotpliktiga.  

 

8.2.5 Inskränkningar av rätten att utmäta elcertifikat hos de kvotpliktiga 

Att beakta är dock att de kvotpliktiga, dvs såväl elleverantörer som elanvändare, varje 

år till staten måste inge ett antal elcertifikat för annullering, för att undgå 

kvotpliktsavgiften. Utmätes således de kvotpliktigas innehav av elcertifikat, kommer de 

att drabbas av den merkostnad kvotpliktsavgiften utgör. De kvotpliktigas intresse i detta 

fall kan emellertid tillgodoses genom den så kallade utmätningsordningen i 4 kap 3 § 

utsökningsbalken. Bestämmelsen om utmätningsordningen bygger, som ovan nämndes 

under 5.2, på en proportionalitetsprincip som innebär att utmätning kan ske endast om 

det belopp som beräknas inflyta, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter 

utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarbar. Detta innebär att av 

utmätningsbar egendom skall i första hand sådan egendom tas i anspråk som kan 

användas till att betala fordringarna med minsta möjliga kostnad, förlust eller olägenhet 

för gäldenären. Denna bestämmelse torde innebära att kronofogdemyndigheten in i det 

längsta väntar med att ta elcertifikaten i anspråk.  
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9. Sammanfattande slutsatser 
 

 

9.1 Elcertifikaten utgör inga finansiella instrument 

I proposition 2002/03:40 påstods elcertifikaten utgöra finansiella instrument. En 

närmare analys av detta visade dock att någon egentlig värdepappersmarknad för 

handel med elcertifikat i dagsläget inte finns. Eftersom handel med elcertifikat dock 

sker, om än inte på en värdepappersmarknad, torde i vart fall en marknad för handel 

med elcertifikat finnas. Denna marknad är styrd på det sättet att staten kan styra 

efterfrågan genom möjligheten att reglera kvotpliktens storlek. Någon fri marknad, där 

utbud och efterfrågan avgör priset, är det således inte tal om vid handel med 

elcertifikat.  

 

Vidare påstås i proposition 2002/03:40 att elproducenterna skall anses vara emittenter 

av elcertifikaten. När äganderätten övergår från staten till elproducenterna, för att 

slutligen övergå till de kvotpliktiga, borde även elcertifikatens medföljande rättigheter 

och förpliktelser anses följa samma kedja av överlåtelser. Den, som således bör vara att 

anse som emittent av elcertifikaten, är staten.  

 

Ytterligare något, som stärker slutsatsen att staten bör vara att betrakta som emittent, är 

att den rättighet, som följer med ett elcertifikat, kan göras gällande endast gentemot 

staten. Elproducenterna, som enligt proposition 2002/03:40 skall anses vara emittenter, 

ägare och innehavare av elcertifikaten, förpliktas av dessa inte till något. Eftersom det 

inte är möjligt att rikta ett värdepappers medföljande rättighet mot annan än emittenten 

av det finansiella instrumentet, torde detta innebära att elproducenterna inte är att anse 

som emittenter.  

 

Vidare skall ett värdepapper tillförsäkra innehavaren av detta en rättighet eller ålägga 

denne en förpliktelse. De aktörer som tillförsäkras en rättighet av elcertifikaten är de 

kvotpliktiga samt elproducenterna. De icke kvotpliktiga innehavarna av elcertifikaten 

kan inte tillförsäkras någon rättighet. Eftersom elcertifikaten i dessa innehavares händer 
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inte tillförsäkrar innehavaren någon rättighet, kan elcertifikaten alltså inte vara att anse 

som finansiella instrument.  

 

9.2 Elcertifikatens likhet med betalningsinstrument 

9.2.1 Elcertifikaten såsom anvisningar  

Elproducenterna erhåller elcertifikat av staten utan vederlag för att kunna tillgodogöra 

sig ett ekonomiskt stöd från de kvotpliktiga vid en senare försäljning av elcertifikaten. 

Ett elcertifikat gör det alltså möjligt för elproducenterna att erhålla ett värde. Vad 

elcertifikaten skulle kunna anses utgöra, är betalningsinstrument. Ett 

betalningsinstrument gör det nämligen möjligt för den rättmätige innehavaren av 

betalningsinstrumentet att erhålla ett värde.  

 

Det betalningsinstrument det borde röra sig om är en anvisning. Denna anvisning kan 

elproducenterna överlåta, antingen direkt till elleverantörerna eller till en kvotpliktig 

elanvändare, mot vederlag. På så sätt erhåller elproducenterna ett värde med hjälp av 

anvisningen. Överlåtes en anvisning till en elleverantör, utgör denne endast en 

förvärvare av anvisningen. Anvisningen kan sedan elleverantörerna lösa in hos de 

kvotpliktiga elanvändarna som således utgör de anmodade, dvs de som blivit anmodade 

att betala det värde anvisningen är åsatt. 

 

Vid deklarationen av elcertifikat, uppvisar den anmodade/den kvotpliktige sitt 

kvitto/den inlösta anvisningen för utställaren av den inlösta anvisningen, till bevis av att 

den anmodade uppfyllt sin skyldighet mot utställaren att efterkomma dennes anmodan. 

Genom att visa upp de kvitton de inlösta elcertifikaten utgör, har de kvotpliktiga fått 

rätt att inte bli utsatta för kvotpliktsavgiften. Elcertifikaten inrymmer således både en 

kvittofunktion och en anvisningsfunktion. Dessa olika funktioner innebärande olika 

”paket” med rättigheter, kan dock inte utnyttjas av alla innehavare. De kvotpliktiga kan 

endast utnyttja den kvittofunktion elcertifikaten inrymmer, medan exempelvis 

elproducenterna endast kan utnyttja anvisningsfunktionen.  

 

De kvotpliktiga har, som ovan nämnts, en skyldighet att infria anvisningarna. Hur har 

då de kvotpliktiga förpliktats att infria dessa av staten utställda anvisningar? Staten har 

genom kapitel 4 i lag (2003:113) om elcertifikat, rätt att förplikta någon att utbetala ett 
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belopp, dvs att göra de kvotpliktiga till de anmodade. Vad staten kan sägas göra, är att 

förplikta de kvotpliktiga att betala skatt direkt till innehavaren av anvisningen. Den 

ekonomiska innebörden av det som sker, är följaktligen att staten överlåter sin 

beskattningsrätt till producenterna av el från förnybara energikällor, för att de skall 

kunna tillgodogöra sig ett ekonomiskt stöd.    

 

Att betrakta elcertifikaten som betalningsinstrument, innebär dock att vad staten 

egentligen gör när den ger elproducenterna ett elcertifikat/en anvisning, är att ge ett 

direkt bidrag till stöd för produktion av el från förnybara energikällor. Ett sådant direkt 

statligt stöd är dock att anse som förbjudet enligt artikel 87 i Romfördraget, eftersom 

det kan leda till att konkurrensen snedvrids på marknaden för el.  

 

9.2.2 Kringgående av bestämmelsen om förbud mot statliga stöd 

För att undgå bestämmelsen om förbudet mot statliga stöd, har lagstiftaren istället valt 

att gå ”bakvägen” och finansiera stödet till producenterna av el från förnybara 

energikällor genom att så att säga överlåta beskattningsrätten till dessa elproducenter. 

Finansieringen av stödet till producenterna av el från förnybara energikällor sker 

således via marknaden och konsumenterna. På detta sätt erhåller elproducenterna ett 

ekonomiskt stöd utan att bestämmelsen om förbud mot statliga stöd överträds, i vart fall 

i formell mening. Vad lagstiftaren, reellt sett, har gjort, är att skapa ett system där 

påtagliga likheter finns med ett system där staten överlåter sin beskattningsrätt till 

elproducenterna. Juridiskt sett är denna lösning inte möjlig, eftersom staten omöjligt 

kan överlåta sin beskattningsrätt till någon annan.  

 

9.3 Elcertifikatens rättsliga natur 

Vad som torde ha skett är att bestämmelsen i artikel 87 i Romfördraget tvingat fram en 

lagstiftning hos EU:s medlemsländer där medlemsländerna skapar nya rättsliga 

företeelser för att undgå förbudet i bestämmelsen. På grund av detta har det i Sverige 

skapats ett system där elcertifikaten kallas för finansiella instrument och där det, till 

emittent av dessa finansiella instrument, utsetts en aktör som knappast kan vara att anse 

som emittent.  

Om den svenske lagstiftaren rättade till problemen med utformningen av elcertifikaten 

såsom finansiella instrument, dvs rätt aktör framställdes som emittent, samtliga 
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innehavare av elcertifikaten tillförsäkrades en rättighet samt en värdepappersmarknad 

skapades, skulle systemet vara förbjudet, eftersom det, om staten ansågs som emittent, 

skulle innebära att ett statligt stöd gavs till elproducenterna, något som alltså är 

förbjudet. Vad elcertifikaten således utgör är en lösning som skall möjliggöra, att vad 

som till sin ekonomiska innebörd faktiskt är statligt stöd, informellt sett, ej står i strid 

med förbudet mot statligt stöd. Detta har gjorts utan tillräknelig utredning av övriga 

möjliga följder av den valda utformningen av lagen. Elcertifikaten kan inte klassificeras 

som något annat än ett nytt rättsligt fenomen i svensk rätt.    

 

 

9.4 Möjligheten att utmäta elcertifikat 

Hos samtliga innehavare av elcertifikaten, oavsett om det är som innehavare av 

elcertifikaten betraktade som anvisningar eller som rättigheten att med befriande verkan 

åberopa den gjorda betalningen med befriande verkan, kan elcertifikaten utmätas.  

 

Möjligheten till utmätning av elcertifikaten hos de kvotpliktiga, är dock begränsad. Att 

märka är att kvotplikten, måste uppfyllas för att innehavaren inte skall drabbas av 

kvotpliktsavgiften. Utmäts således elcertifikaten hos de kvotpliktiga, kan de komma att 

drabbas av den merkostnad som kvotpliktsavgiften innebär. Detta innebär att 

kronofogdemyndigheten in i det längsta torde vänta med att ta elcertifikaten i anspråk. 

En möjlighet att utmäta elcertifikaten hos de kvotpliktiga finns följaktligen, även om 

den är begränsad. 
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