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Spelar det någon roll för miljön om man laddar telefonen på 
Ronneby flygplats eller i något annat vägguttag i Sverige?

2



Hur påverkas utsläppen av växthusgaser om detta företag i 
Oskarshamn ökar sin produktion?
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När någon erbjuder en enkel och billig lösning på ett komplicerat 
problem ska man bli misstänksam
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Grön el i pressen
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Ellag (1997:857) 
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Handel med ursprungsgarantier
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Ursprungsmärkning av el

• Reglerat i EU-direktiv och i svensk lag
• Energimarknadsinspektionen

• Ursprungsgarantier
• Residualmix

• Grön el = förnybar el som styrks med ursprungsgarantier
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Brister i systemet för ursprungsmärkning av el

• Teorin – Tid och rum
• Praktiken – Marknaden och beräkningen av residualmixen
• Andra styrmedel – Elcertifikat och andra stödsystem för förnybar el
• Användningen – Bokföring och konsekvensanalys
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Teorin − Flytt av miljöattribut i tid och rum

• Avräkning på årsbasis med EU+ som domän (för att göra systemet hanterbart)
• För el som användas i Kiruna i januari kan man köpa ursprungsgarantier för solel i 

Italien som produceras i juli samma år. Eller ursprungsgarantier för el från Island 
som inte har koppling till det Europeiska kraftsystemet

10



Det finns 300 TWh grön el i Europa som ingen vill köpa − Hur 
stort skulle överskottet vara om priset var högre?
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Sverige är det land där flest ursprungsgarantier annulleras − Hur 
många av dessa annulleras för att kunderna har gjort aktiva val?
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Eftersom priset på ursprungsgarantier är lågt väljer många elbolag 
att göra sina leveranser gröna oavsett om kunderna efterfrågar det
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Trots att många elbolag gör sina leveranser gröna utan att 
kunderna efterfrågar det så innehåller residualmixen mycket grönt
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Residualmix 2016, Energimarknadsinspektionen
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Beräkningen av residualmixen har allvarliga brister
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Stödsystem för förnybar el

• Mängden förnybar el ges av elcertifikatsystemet
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Systemet för ursprungsmärkning av el används ofta på fel sätt − 
Miljövärdering av el

• Bokföring och konsekvensanalys
• Man kan inte motivera en åtgärd som innebär ökad elanvändning med att man 

kommer att köpa grön el
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Exempel på felaktig användning av systemet för 
ursprungsmärkning av el − Indikator 4, Miljöbyggnad 3.0

• Indikatorn är i praktiken meningslös eftersom i princip alla byggnader som 
certifieras får högsta betyg − Risk att man bygger fel 

• Höga betyg utan att skapa reell miljönytta − Risk att allmänheten får en felaktig 
bild av byggnadens prestanda
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Några konstateranden angående grön el

• Systemet för ursprungsmärkning av el innebär i praktiken bara en omfördelning av 
statistik som inte påverkar utvecklingen av energisystemet

• Systemet för ursprungsmärkning av el finns förvisso reglerat i både EU-direktiv 
och i svensk lag men detta i sig är ingen garanti för att systemet fungerar

• Systemet används ofta på fel sätt (konsekvensanalys)

• För en billig peng kan man köpa sig ett grönt samvete utan att skapa reell 
miljönytta
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Så här kan man också resonera

Om alla …

… slutar äta godis skulle färre få hål i tänderna
… slutar kasta skräp på marken skulle vi få en renare natur
… slutar använda vapen skulle det inte bli några krig
… köper grön el skulle … på sikt … kanske …
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