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Test av kvotpliktssystem med fokus på 
effektreduktion 
 

Resultat från den andra testomgången i projekt Casablanca, Göteborg 2019 
 

i 
Kvotpliktsystem för energi-
effektivitet, ibland kallade vita 
certifikatsystem, finns som ett 
möjligt styrmedel för energi-
effektivisering. Detta kan 
medlemsländerna implementera 
enligt EU:s gemensamma 
energieffektiviseringsdirektiv. 
Tanken är att marknaden 
effektivt ska styra vilken typ av 
åtgärder som genomförs och var.  
 
Både i elsystemet och i fjärrvärme-
systemen är det värdefullt att 
minska effekttoppar när 
kostnaderna för produktion är 
höga och miljöeffekterna stora.  
De senaste åren har även 
kapacitetsbegränsningar i elnäten 
aktualiserats alltmer.   
 
För att undersöka hur ett kvot-
pliktsystem med fokus på att 
minska effekttoppar kan utformas 
och praktiseras pågår just nu 
marknadstester i Göteborg. 
Projektet kallas Casablanca och 
genomförs i samverkan mellan 
Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet, Chalmers 
tekniska högskola, Sustainable 
Innovation, Göteborg Energi, 
Naturskyddsföreningen och Profu. 
Energimyndigheten delfinansierar 
projektet som ska skapa kunskap 
och erfarenheter för att dra 
slutsatser även på nationell nivå 

för system med kvotplikt inom el- 
och fjärrvärmemarknaden. 
 
Projektet har under hösten 2018 
och våren 2019 genomfört och 
utvärderat en andra testomgång 
med fokus på bostadsrätts-
föreningar och mindre privata 
fastighetsägare som är kunder hos 
Göteborg Energi. Testet 
kompletterar det tidigare 
genomförda testet (se 
Resultatblad oktober 2018) 
 
Kunderna har fått erbjudande om 
att kunna lämna in anbud på 
effektminskning som man kan 
åstadkomma genom åtgärder i 
sina byggnader. Själva 
erbjudandet hade samma 
utformning som i testomgång I.  
Skillnaden har främst varit en 
större kommunikationsinsats 
riktat mot fler kunder.  

I den första testomgången var det 
bara ett antal stora bostadsbolag 
som inkom med anbud trots att 
även ett 60-tal mindre 
fastighetsägare fick samma 
erbjudande.  
 
För att bättre nå fram med 
erbjudandet till mindre 
fastighetskunder presterades 
erbjudandet (i samband med 
annan marknadsföring) dels vid en 
telemarketinginsats dels vid två 
kundträffar med bostadsrätts-
föreningar som Göteborg Energi 
anordnade. Ca 170 personer 
deltog på kundträffarna. 
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Erbjudandet innebar i korthet att kunderna ombads 
lägga bud på vad man ville ha betalt i kronor för varje 
kilowatt man skulle kunna minska sitt totala 
effektuttag, sammantaget från fjärrvärme- och 
elnäten. Eleffekt gavs i uträkningen ett 2,5 gånger 
större värde än värmeeffekt. Maximalt belopp man 
skulle kunna få begränsades till 500 000 kr. Man 
informerades om att alla anbuden skulle rangordnas 
från lägsta till högsta pris i kronor per kilowatt och 
att tilldelning skulle ske så långt budgetramen (ca tre 
miljoner) räckte. Man behövde även lämna uppgifter 
om vilka åtgärder man skulle göra och vad dessa 
förväntades ge för effekt.  
 
Erbjudandet offentliggjordes den 6 juni 2018 och 
anbudstiden gick ut 31 januari 2019 vilket gav 
kunderna ungefär samma tid som i testomgång I.  
 
Totalt inkom nio anbud varav två kom från samma 
kund. Vid genomgången observerades att kunderna 
har haft svårt att fylla i underlagen, endast två var 
korrekt och fullständigt ifyllda vid inlämnandet och 
kompletteringar behövde lämnas in. Ett anbud drogs 
tillbaka av kunden. Vid kontroll visade det sig att fyra 
av de återstående åtta anbuden avsåg redan 
påbörjade eller genomförda åtgärder som inte kunde 
beviljas medel enligt de regler som publicerats i 
samband med lanseringen av erbjudandet.  
 
Kvarstående fyra anbud har gått vidare till 
avtalstecknande med Naturskyddsföreningen. 
Totalt har dessa beviljats ersättning med 1,6 
miljoner kronor för en (kalkylerad) effektminskning 
med 193 kW värme och 0,8 kW el. (ca 8 200 kr/kW).  
 
Detta kan jämföras med den första omgångens 
resultat där tre anbud slutligen fick ersättning med 
totalt 1,3 miljoner kronor för en effektminskning med 
223 kW värme och 4 kW el (ca 5600 kr/kW).  
 
 
 
 

Testets kvalitativa utvärdering har främst bestått av 
intervjuer med kundrepresentanter som 
Handelshögskolan har genomfört.  
 
De bostadsrättsföreningar som lämnade in 
ansökningar uttryckte ett intresse för energi-
effektiviseringar och flera hade egna 
styrelsemedlemmar med kompetens inom området. 
För att fylla i ansökningarna tog man dock hjälp av 
förvaltare eller experter. Man tycker att 
energieffektiviseringar är en viktig åtgärd men som 
man gör i samband med underhålls- eller 
renoveringsåtgärder. I princip samtliga inkomna 
ansökningar baserades på redan initierade projekt. 
Pengarna spelade definitivt roll för de som sökte och 
ersättningen sågs som betydande. 
 
Hos de intervjuade som inte lämnade in 
ansökningar angav flera att man inte gick vidare till 
informationen på hemsidan. Vissa missade att ta tag i 
det och andra hittade inga passande projekt att söka 
för. Tidsbrist var en viktig orsak. Flera av 
föreningarna hade behövt ta beslut på sin årsstämma 
vilket inte fungerade med anbudstiden. Vidare 
nämndes andra mer trängande åtgärder som 
viktigare (t.ex. stammar, vattenläckor, ekonomin…). 
Även osäkerheten att erhålla stöd spelade in, både 
vad gäller sökaptit och sökta belopp. 
 
I princip ingen av de intervjuade övervägde 
effektbesparingens betydelse (i pengar eller kW) 

 
 

Den nu planerade tredje testomgången riktar sig till 
villaägare och lanseras i slutet av november 2019. 
Projektet har förlängts med ett år fram till december 
2020 för att kunna genomföra och utvärdera 
testomgång III.   


