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Fyra olika marknadsdesigner har studerats inom Eurelectric
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Exempel – ren energimarknad
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Exempel – decentrala certifikat
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Exempel – auktioner med tillkommande betalning från
energimarknaden
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Exempel – auktioner med full betalning
Kapacitet
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Summering
• Stödsystem för förnyelsebart och kapacitetsmarknader är nationella. Enda
undantagen är det svensk-norska elcertifikatsystemet och den gemensamma
kapacitetsmarknaden för Republiken Irland och Nordirland. Arbete pågår med att
öppna upp kapacitetsmarknaderna i Storbritannien och Frankrike.
• EU har satt upp riktlinjer för stöd till förnyelsebart och kapacitetsmarknader.
• Det finns en trend bort från Feed-in tariffer för större förnyelsebart anläggningar mot
mer marknadsbaserade lösningar.
• Den ökade andelen förnyelsebart och risk för minskad leveranssäkerhet gör att
antalet kapacitetsmarknader ökar.
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