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Sammanfattning 
Elcertifikatsystemet infördes 2003 för att främja elproduktion från förnybara energikällor. 
Producenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat för varje producerad MWh och 
elleverantörer måste köpa in elcertifikat motsvarande en viss kvot av deras elförsäljning, 
vilket skapar en marknad för elcertifikat. Systemet har lett till att den förnybara 
elproduktionen från kraftvärme ökat, dels genom förändrad drift samt ökad andel förnybara 
bränslen i befintliga anläggningar och dels genom investeringar i nya anläggningar.  
 
2007 infördes en lagändring som tidsbegränsar tilldelningen av elcertifikat till en anläggning 
till maximalt 15 år. De kraftvärmeanläggningar som erhållit stöd sedan systemets införande 
kommer inte längre tilldelas elcertifikat efter 2012 eller 2014. Detta har lett till att flera 
kraftvärmeproducenter hävdar att de kommer att investera i nya anläggningar med 
huvudsaklig motivering att erhålla nya elcertifikat, snarare än att förbättra prestanda. Detta 
skulle minska utnyttjningstiden för befintliga anläggningar, vilket skulle kunna ses som 
samhällsekonomiskt negativt om investeringen endast leder till att en anläggning ersätter en 
principmässigt likvärdig anläggning. Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att utreda 
vilken påverkan den tidsbegränsade tilldelningen får på elproduktionen i utfasade 
kraftvärmeverk samt om elcertifikat kan fungera som enda grund till att 
kraftvärmeproducenter investerar i nya anläggningar. Rapporten utgår från hypotesen 
”kraftvärmeanläggningar som fasats ut ur elcertifikatsystemet fortsätter att producera 
förnybar el och den tidsbegränsade tilldelningen av elcertifikat ger samhällsekonomiskt 
positiva effekter”. 
  
Tre olika energisystem; Växjö, ett fiktivt ”standardsystem” och Linköping, modelleras med 
hjälp av modelleringsverktyget MODEST. För att se hur elproduktionen förändras beroende 
på elcertifikattilldelning, simuleras de tre systemen från 2013 och framåt dels med och dels 
utan elcertifikattilldelning. Resultaten visar att elproduktionen minskar i alla tre systemen då 
stödet försvinner. I Växjö sker produktionsförändringarna huvudsakligen genom mer 
rökgaskondensering, i standardsystemet genom mer direktvärme och i Linköping genom 
mindre kondensproduktion. En uppskalning av resultaten görs för att se den totala 
produktionsminskningen för de anläggningar som mister sitt stöd efter 2012. En sammanvägd 
minskning av elproduktionen uppskattas årligen hamna i storleksordningen 15 %, vilket 
motsvarar cirka 500 GWh av de drygt 3 300 GWh biokraftvärmeproduktion som fasas ut. 
Genom att denna produktion fasas ut sparas nästan en miljard in i stöd. Detta innebär en 
kostnad på cirka 2 000 kr/MWh för att bibehålla produktionsnivån, vilket är ett mycket högt 
stödbehov. 
 
I modellerna har möjlighet även getts till investeringar. För Växjö och standardsystemet ges 
möjlighet att investera i identiska kraftvärmeanläggningar som de befintliga i systemen. 
Elcertifikatstöd visar sig inte vara tillräckligt som enda motivering för att investera i en ny 
anläggning. I kombination med bättre prestanda är elcertifikattilldelning dock en betydande 
faktor. Simuleringarna kan inte visa att upphörd elcertifikattilldelning leder till att 
investeringar blir lönsamma, som inte skulle varit det även med fortsatt tilldelning. 
 
I huvudsak bekräftas hypotesen, eftersom produktionsminskningarna i förhållande till 
besparat stöd är så små att det inte kan ses som samhällsekonomiskt motiverbart att fortsätta 
tilldela anläggningarna elcertifikat. Simuleringarna kan inte heller visa att tilldelning av 
elcertifikat kan fungera som enda grund till investeringar i nya anläggningar.  
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Summary 
The Swedish system for green certificates was established in 2003 to promote production of 
electric power from renewable energy sources. As a result of the system, renewable combined 
heat and power production (CHP) has increased in Sweden. This is seen by an increased use 
of existing CHP-plants, an increased use of renewable energy sources and also investments in 
new plants.  
 
In 2007, the period of time a plant is entitled certificates was limited to 15 years. Plants that 
have been given certificates since 2003 will lose their support after 2012 or 2014. This has 
resulted in many CHP producers claiming that they will invest in new plants with the main 
purpose to receive new certificates. That would decrease the utilization time of existing 
plants. From a national economic point of view this could be seen as negative since new 
plants would replace comparable plants. The aim for this master’s thesis is to investigate how 
the time limitation affects the production of electric power in CHP plants and if receiving 
green certificates is a sufficient reason to invest in new plants. This thesis is written with the 
hypothesis that “CHP-plants, which no longer are entitled to green certificates, will continue 
producing renewable electric power and that the time limitation gives positive effects from a 
national economic point of view”.  
 
Three energy systems, Växjö, a fictitious “typical system” and Linköping, are modeled in the 
energy-system optimization tool MODEST. The heat and electric power production are 
simulated from 2013 with and without green certificates. The simulations show that the 
production of electric power decreases in all three systems without the certificates. From 
those CHP-plants that lose their certificates after 2012, the estimate is that a decrease of 15% 
power production will occur. This corresponds to more than 500 GWh/year. Approximately 
one billion SEK is being saved by not giving the plants certificates. This means that the price 
to maintain the production level is about 2 000 SEK/GWh, which is very expensive.  
 
MODEST is given the possibility to invest in new CHP plants equal to the existing ones in the 
energy systems, with the difference that the new plants would be given certificates. Receiving 
green certificates is shown to not be a sufficient motive for investing in new plants.  
 
The conclusion of this master’s thesis is that the hypothesis for the most part is correct. The 
production of renewable electric power will decrease to some extent, but from a national 
economic point of view it cannot be motivated to continue giving certificates to CHP plants 
after 15 years, if the decrease in production is put in relation to the spared cost. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till rapporten, hypotes och frågeställningar samt metod 
och avgränsningar. Sist i kapitlet hittas en läsanvisning och information om rapportens 
struktur. 

1.1. Bakgrund 
Som en del i att uppnå EU:s och Sveriges mål för elproduktion från förnybara energikällor 
infördes i Sverige 2003 ett system för elcertifikat. Från den ursprungliga utformningen av 
systemet har sedan dess ett antal ändringar och modifikationer gjorts. Den 1 januari 2007 
infördes begränsningar i tilldelningen av elcertifikat med huvudregeln att en anläggning 
endast ska kunna tilldelas elcertifikat under maximalt 15 år. Syftet med förändringen är att 
undvika att stödja redan lönsam elproduktion, vilket ska skydda konsumenterna från oskäliga 
elkostnader eftersom det är konsumenterna som i slutändan betalar för elcertifikaten. När 
tilldelningsperioden för en elcertifikatberättigad anläggning tar slut kommer lönsamheten i att 
producera el minska. Dessa nya förutsättningar kan leda till att kraftvärmeproducenter 
eventuellt förändrar sin produktion. Ytterligare en följd av de nya reglerna är att det blir 
intressant för dessa elproducenter att investera i ny elcertifikatberättigad elproduktion. I 
energisystem där kraftvärme är baslast och täcker en stor del av det totala värmebehovet 
förhindrar dock systemets begränsade värmelast att nybyggd kraftvärme kan produceras utan 
att den befintliga kraftvärmens produktion minskar. Detta kan leda till att ny 
elcertifikatberättigad kraftvärme byggs, med den enda följden att principmässigt likvärdiga 
kraftvärmeverk får avsevärt mindre utnyttjningstid. Ur ett övergripande perspektiv skulle den 
samhällsekonomiska effektiviteten i en situation, där en fungerande anläggning ersätts med en 
likvärdig nybyggd, kunna ifrågasättas.  

1.2. Hypotes 
Kraftvärmeanläggningar som fasats ut ur elcertifikatsystemet fortsätter att producera förnybar 
el och den tidsbegränsade tilldelningen av elcertifikat ger samhällsekonomiskt positiva 
effekter. 

1.3. Frågeställningar 
Ambitionen är också att kunna besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilken påverkan har kraftvärmeanläggningars utfasning från elcertifikatsystemet på 
deras elproduktion från förnybara energikällor? 

• Är tilldelning av elcertifikat tillräcklig grund för att investera i ny kraftvärme som inte 
redan är tekniskt eller ekonomiskt motiverad?  

• Hur bemöter kraftvärmeproducenter den förlorade intäkten från elcertifikat? 
• Är övriga styrmedel tillräckligt starka för att hindra att fossila bränslen eldas i 

anläggningar som fasas ur systemet?  
• Styr elcertifikatsystemet tillräckligt starkt mot direktiv och mål från EU och svenska 

staten? 

1.4. Metod 
För att från grunden förstå behovet av stödsystem för förnybar energi kommer avstamp tas i 
de mål FN, EU och svenska staten satt upp för angående växthusgasutsläpp och förnybar 
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energi. Detta kommer att göras genom att studera bland annat Kyotoprotokollet, EU-direktiv 
och propositioner från svenska staten.  
För att se hur FN, EU och Sverige styr mot de uppsatta målen kommer en fördjupning i 
styrmedel göras. Fokus kommer att ligga på styrmedel för förnybar energi i allmänhet och 
elcertifikat i synnerhet. Målet är att förstå den energipolitiska helheten och få en inblick i hur 
skatter, stödsystem, utsläppsrätthandel etc. fungerar tillsammans. Detta ger också nödvändig 
information för att ge rättvisande indata i simuleringsmodellerna. 
 
Gällande elcertifikat kommer information att inhämtas om hur beslutet att införa elcertifikat 
växte fram och motiverades, hur systemet fungerat samt vilka ändringar i den ursprungliga 
lagstiftningen som gjorts fram till idag, inklusive den tidsbegränsade tilldelningen.  
 
Ett antal energisystem som påverkas av den nya lagstiftningen kommer identifieras och 
företrädare för de identifierade systemen kommer att intervjuas för att ge en inblick i vilka 
situationer drabbade energibolag ställs inför. För att mer i detalj ta reda på hur de nya reglerna 
påverkar i olika energisystem kommer simuleringar att göras av ett urval av de påverkade 
energisystemen med hjälp av modelleringsverktyget MODEST. Analyser kommer att göras av 
hur produktionen förändras då anläggningars tilldelning av elcertifikat upphör. Dessutom 
kommer scenarion simuleras där det ges möjlighet till investeringar i nya anläggningar. 
Resultaten kan då visa om elcertifikat kan fungera som enda grund för investeringar i nya 
anläggningar samt om en förlorad tilldelning av elcertifikat leder till att nyinvesteringar blir 
lönsamma för kraftvärmeproducenterna. En utförligare beskrivning av metoden för 
simuleringarna hittas i kapitel 5.4. 

1.5. Avgränsningar 
Fokus kommer att ligga på energisystem med biobränsleeldad kraftvärme. Den begränsade 
tilldelningens effekt på vattenkraft, vindkraft och industri berörs därmed inte. 

1.6. Disposition och läshänvisningar 
Kapitel 2 Mål för minskad klimatpåverkan och kapitel 3 Ekonomiska styrmedel för minskad 
klimatpåverkan ger en bakgrund till varför styrmedel behövs inom energiområdet. Kapitel 4 
Elcertifikatsystemet går in på elcertifikatsystemets uppbyggnad och hur systemet utvecklats 
sedan införandet. Här redogörs även för hur de nya bestämmelserna gällande begränsningar i 
tilldelning utformats och vilka möjliga konsekvenser dessa kan ge. I kapitel 5 Simuleringar 
presenteras resultaten av de simuleringar som görs och vilka indata som ligger till grund för 
dessa. I kapitel 6 Resultatanalys sammanställs och analyseras simuleringsresultaten. Här 
skalas bland annat resultaten upp en till nationell nivå. I kapitel 7 Slutsatser diskuteras 
hypotesens uppfyllande och svar ges på de frågeställningar som ställts upp i detta kapitel. I 
figur 1 på nästa sida visas rapportens struktur och de kopplingar som finns mellan de olika 
kapitlen.  
 
I kapitel 2, 3, 4 och 5 finns korta sammanfattningar av respektive kapitel i punktform. 
Rapporten kan läsas med start vid kapitel 4 Elcertifikatsystemet om läsaren endast är ute efter 
rapportens kärnfråga.  
 
En ordlista hittas i bilaga 1 där bland annat tekniska och produktionsmässiga termer förklaras.  
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Figur 1 Rapportens struktur och kopplingar mellan kapitlen 
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2. Mål för minskad klimatpåverkan 
Det är ingen lätt uppgift att hålla sig uppdaterad på alla de procentsatser för 
utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektivisering, som ofta nämns i 
nyhetsrapportering och andra sammanhang. Detta kapitel ämnar att redogöra för de mål och 
åtaganden som Sverige, dels via FN och EU, men även genom egna initiativ har att jobba mot 
gällande minskning av påverkan på klimatet. De mål som fokuseras på i denna rapport är i 
huvudsak uppdelade i mål för minskade växthusgasutsläpp, som på ett direkt sätt minskar 
klimatpåverkan, samt mål för elproduktion från förnybara energikällor, som förutom minskad 
klimatpåverkan även ökar diversifieringen i energitillförseln och främjar försörjningstrygghet. 

2.1. Ett globalt problem 
Eftersom koncentrationen av koldioxid i atmosfären påverkas på samma sätt oavsett var och 
av vem utsläpp görs, bör klimatpolitiken vara så globalt inriktad som möjligt. Att mål sätts 
upp på nationell och sektoriell nivå är därför principiellt ofördelaktigt ur ett systemperspektiv. 
Detta måste dock vägas mot de fördelar som finns med att fördela ner gemensamma mål till 
nationella, regionala och kommunala mål. För att öka motivationen till handlingskraft genom 
hela samhället är det positivt om individen kan känna närhet till de uppsatta målen. Ur ett 
systemmässigt perspektiv finns dock alltid risken att lokala mål leder till suboptimering, vilket 
kan motarbeta uppfyllandet av det globala överordnade klimatmålet.  

2.2. Globala mål 
På 1990-talet började hotet om klimatförändringar tas på allvar i ett globalt perspektiv. Ett 
första steg mot att gemensamt tackla klimathotet togs i Rio de Janeiro 1992 när FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCC) undertecknades av 189 av FN:s 
medlemsstater. Konventionen trädde i kraft 1994 och innehöll en överenskommelse om att 
med gemensamma regler och mål bemöta klimatförändringarna. Det insågs ganska snart att 
incitamenten i konventionen var för svaga för att i praktiken ge påverkan varpå en process att 
ta fram ett juridiskt bindande dokument med fastställda mål för åtgärderna påbörjades. 
 
Detta ledde fram till Kyotoprotokollet, vilket antogs i december 1997. Protokollet innehåller 
åtaganden för alla i-länder (OECD-länderna samt länder i centrala Östeuropa) att till perioden 
2008-2012 minska sina utsläpp av växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 % jämfört med 
referensåret 1990. Två krav fanns för att Kyotoprotokollet skulle bli giltigt; minst 55 länder 
skulle ha ratificerat protokollet samt att 55 % av i-ländernas utsläpp skulle innefattas av det. 
Det första kravet uppfylldes snabbt men på grund av att varken Ryssland eller USA, med 
sammanlagt mer än 50 % av utsläppen, ville ratificera protokollet dröjde till den 16 februari 
2005 innan protokollet trädde i kraft. Detta efter att Ryssland 2004 ratificerade protokollet. 
(Energimyndigheten, 2008a)  
 
USA anser att Kyotoprotokollet skulle bli för dyrt för landets näringspolitik och har 
invändningar mot att exempelvis Kina eller Indien, som svarar för betydande utsläpp, inte 
omfattas av protokollet. (Demir, 2005) Att bara 51 av de 175 länder som omfattas av 
Kyotoprotokollet har åtaganden att minska sina utsläpp är ett problem, eftersom den minskade 
efterfrågan på fossila bränslen från länder med åtaganden kan vägas upp av ökad efterfrågan 
från övriga länder. Om det antas att utbudet av fossila bränslen är helt okänsligt för 
prisförändringar, skulle ett minskat användande av fossila bränslen inom exempelvis EU leda 
till ett minskat marknadspris, vilket då skulle öka efterfrågan i länder som Kina och USA. De 
globala utsläppen minskas därmed inte. (Broberg et al, 2008) 
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Den första åtagandeperioden på vägen mot FN:s klimatkonventions slutmål att stabilisera 
utsläppen av växthusgaser löper mellan 2008 och 2012, då de deltagande länderna är 
förbundna att uppnå sina respektive mål. Protokollet lämnar stor frihet till de enskilda 
länderna att utföra de åtgärder som de anser lämpliga för att nå sina mål. Marrakech-
överenskommelsen från 2007 ger också länderna möjlighet att använda tre så kallade flexibla 
mekanismer för att öka möjligheterna till internationellt samarbete och därmed mer 
kostnadseffektiva utsläppsreduktioner. Mekanismerna är Internationell handel med 
utsläppsrätter (IET), Gemensamt genomförande (JI), samt Mekanism för ren utveckling 
(CDM). (Energimyndigheten, 2008a) Dessa beskrivs närmare i kapitel 3.2.  
 
Vad som ska gälla efter att den första åtagandeperioden löpt ut 2012 är ännu oklart och 
kommer att förhandlas om under det FN-möte som kommer att äga rum i Köpenhamn i 
december 2009. Målet är att hitta en ny ambitiös och bindande överenskommelse med så 
många deltagande länder som möjligt. (COP15 Copenhagen, 2007)  

2.3. EU:s mål 
Förändringar i klimat, ökat importberoende och högre energipriser är problem alla EU:s stater 
påverkas av. I och med avreglerade elmarknader och ökade ömsesidiga beroenden mellan 
staterna är energi ett område som är viktigt för EU att samordna. (Energimyndigheten, 2008b) 
 
Flera bedömningar, bland annat av FN:s klimatpanel IPCC, visar att en global 
temperaturökning med mer än 2°C jämfört med förindustriell nivå kan få allvarliga 
konsekvenser. Då denna gräns är något av ett tröskelvärde har EU valt att sätta som 
övergripande mål att undvika en klimathöjning med mer än just 2°C, vilket beräknats 
motsvara en stabilisering av växthusgashalten på cirka 400-450 ppm koldioxidekvivalenter.  
 
EU15, EU:s medlemsländer innan utvidgningen, agerade tillsammans som en grupp i 
Kyotoförhandlingarna och måste enligt protokollet gemensamt sänka sina utsläpp med 8 %. 
Utifrån den siffran har EU tagit fram en intern bördefördelning, som tagit hänsyn till bland 
annat utsläpp per capita, industristruktur och energiförsörjningsstruktur. (Energimyndigheten, 
2008a) 

2.3.1. Mål för el från förnybar energi fram till 2010 
Förutom de direkta utsläppsmålen har EU också satt upp mål angående elproduktion från 
förnybara energikällor för att underlätta uppfyllandet av utsläppsmålen. Det så kallade 
förnybarhetsdirektivet har länge legat till grund för detta. Syftet med direktivet är att ”främja 
en ökning av de förnybara energikällornas bidrag till elproduktionen på den inre marknaden 
för el och att skapa en grund för ett framtida rättsligt ramverk på gemenskapsnivå för detta”. 
Direktivet fastslog 2001 att medlemsstaterna skulle ta fram nationella mål för elproduktionen 
från förnybara energikällor för år 2010, med hänsyn till referensvärden som direktivet anger. 
Dessa är dock inte bindande. För hela EU gemensamt anges ett mål på 22,1 % el från 
förnybara energikällor till 2010. (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG, 2001) 
Kommissionen har tidigare dock bedömt att målet inte kommer uppnås utan snarare hamna på 
18-19 %. (EU-kommissionen, 2004) Detta förnybarhetsdirektiv från 2001 kommer att ersättas 
av ett nytt dito, som är den del i det klimat och energipaket EU presenterat 2008.  
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2.3.2. EU:s klimat och energipaket (20-20-20-målen) 
I mars 2007 enades EU:s stats- och regeringschefer om vilka mål unionen ska ha för att 
minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020. Detta ledde fram till det klimat- och 
energipaket som lades fram i januari 2008. Paketet består i princip av följande delar: 
 

• Ett nytt direktiv om främjande av användning av förnyelsebar energi 
• En ansvarsfördelning av EU:s klimatmål för den ickehandlande sektorn, det vill säga 

de näringsgrenar som står utanför EU:s utsläppsrättshandel ETS 
• En översyn av utsläppshandeln efter 2012 
• Ett regelverk för koldioxidavskiljning och lagring, vilket främst är aktuellt för 

kolkraftverk 
 
Frankrike, som var ordförandeland för EU under andra halvan av 2008 har tryckt på för att 
förslaget ska vara antaget redan under deras ordförandeskap. Den finanskris som utbrutit 
hösten 2008 har dock medfört att flera länder tvekat inför de kostnader som en mer 
miljövänlig politik för med sig på kort sikt. Detta har försvårat införandet. (Björklund & 
Hedström, 2008) I december godkändes ändå paketet av Rådet och Parlamentet, dock med 
vissa uppmjukningar. Till exempel kommer industrin få en betydligt större del fri tilldelning 
av utsläppsrätter jämfört med det ursprungliga förslagets nivåer. Vissa länder, bland annat 
Sverige, kommer också att få räkna in en större del utsläppsminskningar utförda i andra länder 
i sina mål. (Kraft-Affärer, 2008) 
 
I paketet uttrycks följande huvudmål:  

• Utsläppen av växthusgaser i EU ska minska med 20 % till 2020, jämfört med 1990 
(ökas till 30 % om även industriländer utanför EU förbinder sig att göra jämförbara 
utsläppsminskningar) 

• Minst 20 % av energianvändningen i EU ska 2020 komma från förnybara energikällor 
• Primärenergianvändningen ska minska med 20 % till 2020 
• Andelen biodrivmedel ska 2020 vara minst 10 %  

 
(EU-kommissionen, 2008a)  

 
För utsläpp av växthusgaser och andel förnybar energi fördelas de övergripande målen ut till 
bindande mål för varje medlemsstat. Förslagen i paketet har ambitionen att nå målen på så 
kostnadseffektivt och rättvist sätt som möjligt, vilket ska ske genom att varje medlemsstats 
egna förutsättningar ska tas med i beräkningarna av de nationella målen. Vissa medlemsstater 
har större möjlighet än andra att finansiera nödvändiga investeringar så flexibiliteten ska vara 
så stor att hänsyn ska kunna tas till vilken situation en medlemsstat befinner sig i.  
 
Gällande fördelningen av målet för utsläppsminskningar så fördelas den inte bara mellan 
staterna utan även mellan sektorn innanför och utanför EU:s handel för utsläppsrätter (ETS). 
Sektorn som omfattas av utsläppshandeln behöver minska sina utsläpp med cirka 21 % till 
2020 jämfört med 2005. Sektorn utanför systemet behöver sänka sina utsläpp med cirka 10 % 
jämfört med 2005. 
 
Fördelningen för hur mycket respektive stat ska öka sin andel förnybar energi varieras också. 
Efter att hälften av ökningen delats ut lika bland medlemsstaterna beror den andra halvan på 
BNP/capita samt hur mycket varje stat redan gjort de senaste åren för att öka sin andel. 
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Förutsättningar för vilken typ av förnybar energi som passar att utveckla i respektive 
medlemsstat varierar också. Det är därför upp till staterna att välja var de ska lägga 
tyngdpunkten. Dock betonas i paketet hur viktigt det är för medlemsstaterna att ha en tydlig 
vision om hur de ska agera, eftersom ledtiden för att uppföra förnybar energi i allmänhet är 
lång och investerare behöver säkerhet. För att göra detta ska staterna lägga fram nationella 
planer på hur de ska möta sina mål.  
 
EU har ambitionen att ta täten i kampen mot klimatförändringarna. Därför läggs fokus i 
paketet på hur viktigt det är att dessa relativt ambitiösa mål uppfylls, vilket skulle visa att EU 
tar klimatproblemet på allvar. Detta är enligt paketet en förutsättning för att övertyga 
investerare att investera och för att försäkra européerna om att förändringar verkligen sker. 
Förutom de miljömässiga vinsterna med paketet, ger ambitionen att vara främst i området 
förnybar energi EU en möjlighet till ett first mover advantage, vilket ger förutsättningar för 
tillväxt och utveckling inom ”grön” industri. Området förnybar energi har redan skapat 
300 000 jobb i unionen och med det ambitiösa målet att nå 20 % 2020 bedöms siffran öka till 
nästan en miljon jobb. Genom att öka andelen förnybar elproduktion kan också beroendet av 
importerad olja och gas minskas, vilket gör EU mindre utsatt för ökade och svängande 
energipriser, inflation och politiska risker. EU ser alltså en ökad andel förnybar el som ett sätt 
att samtidigt minska växthusgasutsläpp, skapa tillväxt och öka energisäkerheten. (EU-
kommissionen, 2008a) 

2.3.3. Främjande av kraftvärme  
I klimat och energipaketet omnämns inte kraftvärme specifikt som en del i att nå de uppsatta 
målen för förnybar energi. EU betonar dock att det är medlemsstaterna själva som avgör 
vilket sätt som är lämpligast efter deras förutsättningar. Hur kraftvärme ska främjas och 
utvecklas tas istället upp i EU:s kraftvärmedirektiv. I direktivet konstateras att möjligheterna 
att använda kraftvärme inte är tillräckligt utnyttjade i unionen för närvarande. Vidare skrivs 
att nyttan av högeffektiv kraftvärme på grundval av efterfrågan på värme kan bli avsevärd 
med tanke på besparingar av primärenergi, undvikande av överföringsförluster och minskning 
av växthusgaser. Effektivare energianvändning genom kraftvärme kan också öka 
försörjningstryggheten.  
 
Syftet med direktivet är att bilda en ram för främjande av kraftvärme. Därför betonas behovet 
av stabila ekonomiska och administrativa förutsättningar för investeringar i nya 
kraftvärmeanläggningar. Medlemstaterna ska därför inte ha stödsystem som varar mindre än 
fyra år och ska undvika att ändra det administrativa förfarandet för ofta. Medlemsstaterna bör 
enligt direktivet även se till att stödsystemen uppfyller principen om ett gradvist upphörande. 
 
Medlemstaterna ska se till att stöd till befintlig och framtida kraftvärme grundas på 
efterfrågan av värme och primärenergibesparingar. Detta ska göras med bakgrund av de andra 
möjligheter som finns att minska användandet av energi eller förbättra energieffektivitet. 
Medlemsstaterna får i uppdrag att göra utvärderingar i syfte att bl.a. minska 
lagstiftningshinder och andra hinder för en ökning av kraftvärmeproduktionen.  
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG, 2004) 

2.4. Svenska statens mål 
Sveriges klimatrelaterade mål kommer dels via åtaganden från Kyotoprotokollet och EU och 
dels via egna internt uppsatta mål. Sverige har efter Schweiz lägst utsläpp per BNP-enhet i 
EU. Dessutom har Sverige högst andel förnybar elproduktion i EU. Detta är inte endast på 
grund av den stora tillgången till vattenkraft och biomassa utan även tack vare en aktiv 
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klimatpolitik, vilket bland annat syns genom att Sverige var bland de fyra länder i EU som 
ökat sin andel förnybar energi mest mellan 2000 och 2005. (Energimyndigheten, 2008c) 

2.4.1. Mål för minskade utsläpp 
Sverige ratificerade FN:s klimatkonvention 1993 och samtidigt antogs riktlinjer för den 
svenska klimatpolitiken. Ett mål fastställdes att utsläppen av koldioxid skulle stabiliseras på 
1990 års nivå senast år 2000 för att sedan minska. 1999 beslutade riksdagen om att införa 15 
miljömål (numera 16), där det första behandlar växthuseffekten under namnet Begränsad 
klimatpåverkan. Ursprungligen var målet relativt allmänt formulerat, men kvantifierades 2002 
när Sveriges långsiktiga klimatmål infördes; att koncentrationen av växthusgaser inte ska 
överstiga 550 ppm koldioxid-ekvivalenter och att utsläppen inte ska överstiga 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter/capita år 2050, för att sedan minska ytterligare (Prop. 2001/02:55). 
Detta mål utgår ifrån ett nationellt synsätt och tar inte hänsyn till global klimatpåverkan från 
exempelvis elanvändning. Om till exempel olja ersattes med el i Sverige skulle det hjälpa till 
att nå det nationella målet och minska de nationella utsläppen. Globalt skulle utsläppen dock 
öka, då elproduktion från kolkondens1 ofta ligger på marginalen i det nordeuropeiska 
systemet.   
 
Det kortsiktiga målet har även det preciserats till att utsläppen av växthusgaser som ett 
medelvärde ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990 under perioden 2008–2012. 
Delmålet skall uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla 
mekanismer. (Prop. 2001/02:55) Detta mål är dock inte legalt bindande utan är endast en 
ambition från svensk sida. Det internationellt bindande åtagandet Sverige har från Kyoto via 
EU:s interna bördefördelning är att begränsa utsläppen under 2008-2012 till högst 4 % högre 
än 1990. Utsläppen av växthusgaser prognostiseras 2010 ligga 4 % lägre än 1990 och det är 
därför troligt att det nationella målet kommer uppnås. (Naturvårdsverket & 
Energimyndigheten, 2007a) Åtagandet enligt Kyotoprotokollet kommer därmed att uppfyllas 
med god marginal. 
 

Under 2006 redovisade regeringen även ett mål på medellång sikt vilket säger att utsläppen 
till 2020 borde vara 25 % lägre än 1990. I samma proposition tas också upp att det borde 
finnas sektorsvisa inriktningsmål till 2015 samt att miljömålet Begränsad miljöpåverkan 
borde kompletteras med ett temperaturmål för att tydligare koppla till de miljöeffekter man 
vill undvika. (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007a) 
 
Utsläppen från den sektor som inte innefattas av handeln med utsläppsrätter ska minskas med 
17 % till 2020 jämfört med 2005, vilket kan jämföras med de 10 % som ska minskas 
sammanlagt i EU. (EU-kommissionen, 2008b) Sverige tillsammans med Finland, Österrike 
och Danmark särskiljer sig då de till 2020 både ska ha en hög andel förnybar energi av slutlig 
användning och samtidigt göra stora minskningar i utsläpp från den ickehandlande sektorn. 
Om utsläppsminskningen räknas om och istället uttrycks i jämförelse med 1990 års nivå så 
ska de svenska utsläppen minska med 24 %. Utsläppen inom den handlande sektorn ska på 
EU-nivå som tidigare nämnts minska med 21 % från 2005 till 2020. Exakt hur det kommer att 
påverka den svenska tilldelningen är oklart, men ett grovt antagande är att den precis som för 
den ickehandlande sektorn kommer minskas med 24 % från 1990 års nivå. (Broberg et al, 
2008) Enligt Energimyndighetens prognos av utsläpp av växthusgaser för Kontrollstation 
2008 kommer minskningen i den ickehandlande sektorn minska med 6,2 % till 2020 jämfört 
med 2004 års nivå. För den handlande sektorn bedöms utsläppen öka med drygt 16 %, under 
                                                 
1 Vid kondensproduktion kyls kvarstående värme efter turbinen bort, jämfört med kraftvärme där den värmer 
upp fjärrvärmenätet. Endast ungefär en tredjedel av tillförd energi tas därmed till vara på. 
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antagandet att ambitionsnivån är densamma som i perioden 2008-2012. (Naturvårdsverket & 
Energimyndigheten, 2007b) 

2.4.2. Mål för förnybar energi 
EU:s nya direktiv om främjande av förnybar energi, vilket är en del i energi- och 
klimatpaketet, anger att Sverige ska öka andelen förnybar energi i slutkonsumtionen från 39,8 
% år 2005 till 49 % 2020. För Kontrollstation 2008 har Energimyndigheten prognostiserat 
energianvändningen till 2020 baserat på gällande styrmedel, antaganden i bränsle- och elpris 
samt tillväxttakt i ekonomi. I denna prognos anges att andelen förnybar energi kommer att ha 
ökat med 5 procentenheter till 2020. Enligt denna prognos finns det alltså ett betydande gap 
till EU:s mål, vilket betyder att ytterligare åtgärder kommer behövas (Energimyndigheten, 
2008d).  Målet för förnybar elproduktion är från elcertifikatsystemet satt till att öka med 17 
TWh till 2016 från 2002 års nivå.  

2.4.3. Uppfyllande av de bindande målen 
Exakt vilka påföljder det ger för ett land att inte uppfylla sina åtaganden mot Kyotoprotokollet 
är inte något som är tydligt fastställt i monetära straffavgifter etc. Till skillnad mot till 
exempel en obetalad medlemsavgift kan inte för höga utsläpp kompenseras rent ekonomiskt. 
En påföljd som FN kan utdöma är temporära avstängningar för ett land att använda de flexibla 
mekanismerna. Ett missat åtagande under pågående period kan också leda till att betinget för 
nästa period (2012-) höjs. Om en EU-stat inte klarar att uppnå sitt åtagande för 
växthusgasutsläpp enligt bördesfördelningen är EU:s fokus att lösa det gemensamma 
åtagandet genom solidaritet mellan staterna. Detta skulle kunna leda till att de minskningar 
Sverige gjort utöver åtagandet kan används för att kompensera att till exempel Spanien eller 
Portugal eventuellt inte når upp till sina. (Raab, 2008)  
 
I EU:s klimat- och energipaketet ingår ett ”corrective system” för vilka påföljder som ett 
missat måluppfyllande gällande utsläpp från den icke-handlande sektorn ska innebära för 
medlemmarna. Grundprincipen är att minskningen ska ske i stort sett linjärt fram till 2020 och 
att ett missat uppfyllande ett år leder till ett ökat beting följande år. (Europaparlamentet, 2008) 
Gällande andelen förnybar energi finns inget sådant regelverk utskrivet. Det som främst driver 
länder att uppfylla sina mål är den mycket stora prestigemässiga förlust ett misslyckande 
skulle innebära. Detta eftersom klimatuppgörelser bygger på att de deltagande staterna av 
egen vilja åtar sig att uppnå sina mål. I figur 2 sammanfattas viktiga åtaganden som Sverige 
har enligt Kyotoprotokollet och EU:s klimat- och energipaket. 
 
Växthusgasutsläpp, andelen förnybar energi och energieffektivisering är alla sammanlänkade. 
Både ökad energieffektivitet och en ökad andel förnybar energi leder i allmänhet till minskade 
utsläpp. En minskad energianvändning kan dock inte säkert sägas leda till en ökad andel 
förnybar energi. Vid en effektivisering är det rimligt att det dyraste produktionsslaget minskar 
sin produktion, men det kan inte entydigt sägas vilka konsekvenserna blir. Både utsläppsmål 
och förnybarhetsmål är, om ändå oklart exakt hur, beroende av hur väl målen för 
energieffektivisering uppfylls. En minskning i slutlig energianvändning på 9 % behöver göras 
till 2016 för att bemöta EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2006/32/EG). Om detta uppfylls 
underlättas uppfyllandet av utsläppsmålen och även målet för andelen förnybar energi. Dessa 
samband är dock komplexa och att detaljerat reda ut dessa finns inte tid till inom tidsramen 
för detta examensarbete. I utredningen Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25) kan den 
intresserade läsa bland annat om förhållandet mellan energieffektiviseringsdirektivets mål om 
slutlig energianvändning relativt Klimat- och energipaketets mål gällande 
primärenergianvändning. 
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Figur 2 Viktiga åtaganden för Sverige enligt Kyotoprotokollet och EU:s klimat- och energipaket 

 
Växthusgasutsläpp 
Åtagandet mot målet för Kyotoprotokollets andra period 2008-2012 kommer att klaras med 
marginal. Eventuella effekter av elcertifikatets nya regler kommer förmodligen inte inträffa 
förrän tidigast under 2013 och skulle därför ändå inte vara ett hot mot uppfyllandet av detta 
mål. Vilka globala mål som införs efter 2012 kommer att beslutas om tidigast under 
Köpenhamnsmötet i slutet av 2009. Ett större globalt avtal i Köpenhamn skulle innebära att 
EU:s redan ambitiösa mål på 20 % utsläppsminskning kommer att höjas till 30 %.   
 
Inom utsläppsrättsystemet är det upp till EU att sätta ett utsläppstak. Vad de faktiska 
utsläppen blir inom den handlande sektorn kan därför inte Sverige styra, mer än i form av hur 
fördelningen av de tilldelade utsläppsrätterna sker. Eftersom den större delen av energisektorn 
inkluderas i handelssystemet påverkar därför inte sektorns utsläpp uppfyllandet av det 
bindande utsläppsmålet från EU:s energi och klimatpaket. Det bindande målet för Sverige 
gäller endast för den icke-handlande sektorn. 
 
El- och värmeproduktion stod 2007 för 13 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Störst 
andel står transporter för med 32 %. (Naturvårdsverket, 2008a) I ett internationellt perspektiv 
är 13 % en mycket låg siffra och har sin grund ibland annat den stora mängden vattenkraft. 
Energitillförselsektorn väntas öka sina utsläpp med drygt 30 % till 2010 och sedan ytterligare 
fram till 2020. (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007c)  
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Förnybarhetsmål 
Andelen förnybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energiproduktion och total 
energianvändning. Energieffektivisering har således en direkt påverkan på nämnaren i denna 
faktor. Påverkan på täljaren kan inte sägas vara lika entydig och den totala påverkan är 
därmed osäker. Från 1990 års nivå på 33,9 % förnybar energi har andelen ökat till 43,9 % 
2007. Till målet på 49 % till 2020 finns alltså 5,1 procentenheter kvar. (Energimyndigheten, 
2008e) Som tidigare nämnts krävs det enligt Energimyndigheten ytterligare åtgärder för att nå 
detta mål.  

2.5. Sammanfattning 
• I figur 2 sammanfattas viktiga bindande klimatåtaganden Sverige har. Dessa utgår från 

Kyotoprotokollet samt EU:s klimat och energipaket och består av mål dels för utsläpp 
av växthusgaser och dels för förnybar energi. 

 
• Förutom de bindande målen styrs Sverige av EU:s direktiv. Exempel är direktivet om 

främjande av el från förnybara energikällor (2001/77/EC), direktivet om främjande av 
kraftvärme (2004/8/EG) och energieffektiviseringsdirektivet (2006/32/EG).  

 
• Utsläpp av växthusgaser, andel förnybar energi och energieffektivisering påverkar 

varandra. Hur stor energieffektivisering som kommer ske i Sverige har stor påverkan 
på både utsläppsminskningar och andelen förnybar energi.  
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3.  Ekonomiska styrmedel för minskad klimatpåverkan 
I detta kapitel redogörs för de styrmedel som används för att nå mål för utsläppsminskningar 
och för el från förnybara energikällor. Detta ger en teoretisk bakgrund till FN:s, EU:s och 
Sveriges klimatpolitik och är dessutom en förutsättning för att korrekt kunna modellera 
externa faktorer för simuleringarna i kapitel 5. Först redogörs för varför ekonomiska 
styrmedel behövs och hur de bör utformas. Efter det ges först en inblick i FN:s verktyg och 
efter det en redogörelse av EU:s och Sveriges skatt- och stödsystem.  

3.1. Internalisering av externa effekter 
På en marknad med fullständig konkurrens och många köpare och säljare bestäms priset på en 
vara av utbud och efterfrågan. Marknadspriset visar då dels hur konsumenterna värderar varan 
men även marginalkostnaden för producenterna att tillhandahålla den. Trots fullständig 
konkurrens kan så kallade marknadsmisslyckanden uppkomma, genom exempelvis externa 
effekter, vilket Broberg et.al beskriver i Konjunkturinstitutets utredning Miljöekonomi från 
2008. En extern effekt av en vara eller tjänst betyder att utomstående påverkas av produktion 
och/eller konsumtion utan att kompenseras av det. Detta innebär att marknadspriset inte tar 
hänsyn till alla faktorer och att en samhällsekonomiskt optimal resursanvändning inte nås. 
Klimatförändringarna kan ses som ett stort marknadsmisslyckande och utsläppen av 
växthusgaser som en negativ extern effekt av mänskliga aktiviteter. Eftersom en enskild 
aktörs utsläpp är mycket litet i förhållande till de totala utsläppen i världen finns det mycket 
små incitament för varje aktör att ta hänsyn till utsläpp vid konsumtions- eller produktionsval. 
Ett marknadsmisslyckande gör att politisk styrning är motiverad för att göra marknaden 
samhällsekonomiskt effektiv. (Broberg et al, 2008)  
 
Ett grundläggande problem med att internalisera externa kostnader som exempelvis 
koldioxidutsläpp är att svårigheterna att värdera dem. Eftersom det är svårt att värdera de 
marginella samhällsekonomiska kostnaderna av koldioxidutsläpp är det följaktligen svårt att 
sätta en optimal nivå på till exempel en koldioxidskatt eller hur många utsläppsrätter som ska 
utfärdas i ett handelssystem. (Broberg et al, 2008) Det som behöver göras vid en uppskattning 
av kostnaden för till exempel koldioxidutsläpp är att se alternativkostnaden, dvs. vad det 
skulle kosta om ingen åtgärd görs. Detta innefattar till exempel naturkatastrofer, som inte är 
lätt att värdera monetärt.  
 
Problemet med externa kostnader identifierades tidigt av EU som initierade 
forskningsprojektet ExternE, som sedan 1991 genom ett 50-tal forskarlag arbetat med att ta 
fram metoder och resultat för att uppskatta de externa kostnaderna för till exempel 
elproduktion. (ExternE, 2009)  
 
En viktig princip för styrmedel inriktade mot externa effekter är att de angriper källan till den 
externa effekten. Om styrmedlen istället inriktas mot exempelvis produktion som ger upphov 
till utsläpp ges incitament att minska produktionen, vilket inte är problemet. På detta sätt 
skapas samhällsekonomiska effektivitetsförluster. En annan princip, med rent matematisk 
grund, är att det krävs lika många medel som mål. Styrmedel som ska leda till att uppfylla 
flera mål samtidigt kommer inte att kunna uppfylla alla mål på ett optimalt sätt. För att uppnå 
ett antal mål krävs därmed samma antal styrmedel. (Broberg et al, 2008) 
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3.1.1. Skatter eller subventioner 
I miljösammanhang används ofta punktskatter, dvs. att skatt tas ut på varje enhet som släpps 
ut eller produceras. Subventioner kan vara utformade enligt samma princip, men de kan också 
vara i form av investeringsstöd till en viss typ av anläggning. På kort sikt ger skatter och 
subventioner liknande effekter. På lång sikt finns dock skillnader då skatter alltid leder till 
utsläppsminskningar, jämfört med subventioner som kan leda till ökade utsläpp på grund av 
nyetableringar i och med att branschen blir mer lönsam. (Broberg et al, 2008) Ökad 
globalisering i världshandeln har gjort att nationella subventioner hotar att snedvrida 
konkurrensen och leder till en ickeoptimal resursallokering. Det är dock svårt ur 
konkurrenssynpunkt att avskaffa subventioner om inte alla andra länder avskaffar sina 
samtidigt. Subventioner är också ett kraftfullt medel att nå ett givet politiskt mål och 
manifesterar tydligt en politisk vilja. Subventioner och skatter får ganska ofta motverka 
varandra, vilket i Sverige exemplifieras av höga skatter på fossila bränslen kombinerat med 
att industrin i stort sett är skattebefriad. Därigenom främjas förnybar energi samtidigt som 
användare av fossila bränslen skyddas. (Larsson et al, 2003)  

3.2. Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer 
Tanken med de tre flexibla mekanismerna är precis som med andra marknadsbaserade system 
att marknadskrafterna ska leda till att åtgärder genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. 
Mekanismerna är enligt Kyotoprotokollet tillåtna medel för de deltagande staterna att nå sina 
åtaganden. Huvuddelen av ansträngningarna för att minska utsläppen ska dock göras genom 
inhemska åtgärder, enligt den så kallade supplementaritetsprincipen. Den första mekanismen, 
Mekanism för ren utveckling (CDM), innebär att ett land med utsläppsåtagande kan tillräkna 
sig åtgärder i länder anslutna till protokollet, men utan åtaganden. Gemensamt genomförande 
(JI) innebär samarbetsprojekt mellan aktörer i länder med åtaganden enligt protokollet. Båda 
har fördelen att de främjar tekniköverföring mellan länder. Den tredje mekanismen är 
Internationell handel med utsläppsrättigheter (IET) som inleddes 2008. (Naturvårdsverket, 
2007) Den europeiska handeln med utsläppsrätter (ETS) ingår sedan 2008 i handelssystemet 
under Kyotoprotokollet. 
 
I BNP-termer är flexibla mekanismer i form av utsläppsrätter eller projektbaserade 
mekanismer det mest samhällsekonomiskt fördelaktiga sättet att minska utsläppen utanför 
EU:s system för utsläppshandel. (Broberg et al, 2008) Att de flexibla mekanismerna endast 
ska utgöra ett komplement till inhemska åtgärder kan därför ses som en begränsning mot att 
bedriva en kostnadseffektiv klimatpolitik. 

3.3. Energistyrmedel i EU 
EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG) ersatte direktiv om mineraloljor (92/82/EEG) och 
skapades för förbättra förutsättningarna för den inre marknaden. Direktivet innehåller bland 
annat skattemässiga miniminivåer för att minska snedvridning av konkurrens mellan 
medlemsstaterna. Beskattningen ska även uppmuntra till en effektivare energianvändning och 
leda till att företag vidtar åtgärder för att minska sina utsläpp. För ett land som Sverige med 
höga skatter, ger direktivet ingen större påverkan på den befintliga skattelagstiftningen. De 
mest betydande förändringarna är att fasta kolväten blivit skattepliktiga samt att industrin gått 
från att vara skattebefriad till att betala 0,5 euro per MWh för el. Företag har dock rätt att 
befrias från skatten om de ingår avtal som leder till motsvarande resultat jämfört med vad 
minimiskattesatsen skulle ha gjort. Energiskattedirektivet spänner dessutom över fler områden 
än mineraloljedirektivet då även bland annat kol, koks och naturgas innefattas. 
(Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007d) 
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3.3.1. EU:s utsläppsrättssystem 
Som en av Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer är utsläppshandel ett viktigt verktyg för 
EU att nå sitt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser med 8 % under 2008 – 2012. 
Cirka 40 % av EU:s totala koldioxidutsläpp representeras inom EU:s utsläppshandelssystem, 
ETS. Ett utsläppstak godkänt av EG-kommissionen sätter en övre gräns för de totala 
utsläppen från de deltagande anläggningarna som i dagsläget består främst av 
energianläggningar och energiintensiva industribranscher. (Energimyndigheten, 2008f & 
2008g) Verksamhetsutövarna måste varje år överlämna utsläppsrätter motsvarande 
föregående års utsläpp för inte behöva betala en straffavgift. (Naturvårdsverket & 
Energimyndigheten, 2007a) Till den andra handelsperioden har straffavgiften höjts från 40 
euro per utsläppsrätt och ton till 100 euro (SFS 2004:1199)   
 
Den första handelsperioden sträckte sig mellan 2005 och 2007 och har gett EU chans att 
utvärdera systemet inför den andra handelsperioden som sammanfaller med åtagandeperioden 
för Kyotoprotokollet. Slutsatsen från den första perioden är att tilldelningen av utsläppsrätter 
varit för hög och att systemet därför inte varit så effektivt som det skulle ha kunnat vara. Inför 
den andra handelsperioden har tilldelningen därför stramats åt. (Gustavsson, 2008) 
Förhoppningar finns att det ska skapas ett underskott av utsläppsrätter under den andra 
handelsperioden, vilket är viktigt för att systemet ska leda till åtgärder som minskar 
koldioxidutsläppen. (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007a) 
 
Som del i EU:s energipaket gav EG-kommissionen ett förslag på att uppdatera systemet för 
handel med utsläppsrätter, innehållande flera förändringar för att förbättra systemet under en 
tredje handelsperiod 2012-2020. Mål bör enligt direktivet i framtiden sättas för EU 
gemensamt istället för att staterna själva ska bestämma angående tilldelning och 
fördelningsprinciper, varpå nationella mål endast blir gällande för sektorn utanför 
utsläppshandeln. Detta ger förutsättningar för en EU-harmoniserad tilldelning och 
konkurrensneutralitet på den inre marknaden. 
 
Som tidigare nämnts mjukades förslaget upp innan det antogs, bland annat genom att 
mängden utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskade. Från det ursprungliga förslaget att 
industrin går från att köpa 20 % av utsläppsrätterna på auktion 2013 till 100 % 2020 
minskades slutmålet till 70 %. Full auktionering hoppas istället kunna uppnås 2027. 
Elproducerande anläggningar kommer inte tilldelas några gratis utsläppsrätter alls efter 2012, 
förutom de nya kolintensiva staterna som kommer att få börja med endast 30 % auktionering. 
(Kraft-Affärer, 2008) 

3.3.2. Stödsystem för förnybar elproduktion inom EU 
Som nämnts i föregående kapitel låter EU medlemsstaterna för egen del välja hur de vill 
främja förnybar elproduktion. Åtagandet medlemmarna har mot EU är att nå upp till den 
andel förnybar energi till 2020 som de blivit tilldelade från Klimat och energipaketet. 
Anledningen till detta är de olika medlemmarnas olika förutsättningar i till exempel 
utformning av elmarknad och prioriteringar inom arbetsmarknad och regional utveckling. 
Även hinder mellan olika länder i fysisk, administrativ och kommersiell form bidrar till att 
varje land har sitt eget stödsystem. De olika typer av stödsystem som använts inom EU idag 
beskrivs i detta kapitel. Information kommer från Energimyndighetens publikation 
Elcertifikatsystemet 2008 (Energimyndigheten, 2008h) då inget annat anges. 
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Feed-in tariffer 
Detta system, som innebär att producenter av förnybar el garanteras ett fast pris för den el de 
säljer, är det mest använda i EU. Priset betalas av elleverantörerna till den som producerar den 
förnybara elen och fastställs ofta för en sjuårsperiod. En variant på feed-in tariffer är system 
där förnybar el får en viss ersättning över elpriset.  
 
Den största fördelen med systemet är att det ger investerare längre säkerhet i att få stöd, vilket 
minskar investeringsrisken avsevärt. Möjligheten att främja en specifik teknik är också en 
fördel med systemet, vilket kan användas för att skapa en relativt bred teknikportfölj och 
samtidigt inte ge ekonomiskt stöd till mogna teknologier som redan är lönsamma (OPTRES, 
2007). Det kan dock initialt leda till högre kostnader eftersom systemet leder till att andra 
kraftslag än de mest kostnadseffektiva byggs ut. 
 
Gröna certifikat- och kvotsystem 
Gröna certifikat, som exempelvis de svenska elcertifikaten, används i en handfull länder i 
inom EU. Det är ett marknadsbaserat system där utbud och efterfrågan styr certifikatens pris. 
Det svenska systemet bygger på att elanvändare måste köpa elcertifikat för en viss kvot av sin 
användning (trots att elleverantören tar ansvar för det), men det finns flera olika utformningar 
av systemet som till exempel att kvotplikten ligger hos elproducenten istället. Gemensamt för 
de olika utformningarna är dock att producenterna av förnybar energi förutom ersättning för 
såld el även får en intäkt i form av de elcertifikat de säljer. Lettland är ensamt i EU att 
använda ett system som bygger på att kvoter sätts för varje år hur mycket förnybar el som ska 
tillkomma inom landet. 
 
System med gröna certifikat stimulerar utbyggnaden av den mest kostnadseffektiva förnybara 
elproduktionen. Initialt dyrare förnybar elproduktion kommer in senare då den blivit 
konkurrenskraftig på marknaden. Risken för investerare blir större i och med att 
certifikatpriset är svårt att förutsäga med säkerhet. Risken att endast de teknologier med lägst 
kostnader främjas kan också ses som en nackdel med systemet (OPTRES, 2007). Det svenska 
elcertifikatsystemet beskrivs närmare i kapitel 4 Elcertifikatsystemet.  
 
Skatteincitament 
Skatteincitament finns oftast som komplement till andra styrmedel. I länder med höga 
energiskatter, som till exempel i de nordiska, kan skattelättnader vara tillräckligt för att främja 
produktion av förnybar energi men i länder med lägre skatt behövs kompletterande stöd. 
Bidrag och investeringsstöd räknas in i denna kategori och är vanliga som just kompletterande 
stöd. 
 
Skatteincitament används främst i Finland och Storbritannien bland EU-staterna. Fördelen 
med systemet är att fördelarna med förnybara energikällor förmedlas tydligt till 
slutkonsumenterna. Den största nackdelen är att det inte ger långsiktig investeringssäkerhet då 
skatter i allmänhet är mer föränderliga än ett fristående stödsystem. (OPTRES, 2007) 
 
Offentlig upphandling  
Anbud tas in från företag som vill leverera förnybar el och det mest konkurrenskraftiga 
anbudet får avtalet. Konsumenten får sedan betala en särskild avgift för de merkostnader som 
uppkommit för produktionen av den förnybara elen. 
 
Offentlig upphandling är ovanligt och idag är det bara Frankrike som för vissa teknologier 
använder denna metod tillsammans med Danmark som använder det för havsbaserad 
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vindkraft. Fördelar med systemet är den uppmärksamhet det drar till investeringar i förnybar 
energi och den konkurrensinriktade utformningen. Historiskt har offentlig upphandling 
resulterat i relativt låg tillväxt för elproduktion från förnybara energikällor. (OPTRES, 2007) 

3.3.3. Möjligheter för ett EU-gemensamt stödsystem 
För närvarande ser EU-kommissionen det som bäst att inte införa ett gemensamt stödsystem 
på grund av medlemsstaternas olika förutsättningar. En annan anledning är att det enligt 
kommissionen inte enhälligt går att säga om ett kvotbaserat eller prisbaserat system passar 
bäst för EU. Samarbete över nationsgränser uppmuntras dock och har påbörjats i form av 
exempelvis ett feed-in samarbete mellan Spanien, Tyskland och Slovenien. Sverige och Norge 
för dessutom samtal om införande av ett gemensamt elcertifikatsystem. (Energimyndigheten, 
2008h) I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet uttrycks att Sverige och Norge sedan 
tidigare har goda erfarenheter av samarbete inom energiområdet, inte minst genom den 
gemensamma elmarknaden. Vidare anses att ett samarbete skulle ge fördelar för båda 
länderna i arbetet med att nå klimatmål och att öka försörjningstryggheten. Pressmeddelandet 
publicerades efter att Maud Olofson tillsammans med Norges olje- och energiminister enats 
om att samarbeta för att etablera en gemensam elcertifikatmarknad. (Energimyndigheten, 
2008i) Precis som det svenska elcertifikatsystemet i första hand främjar den mest 
kostnadseffektiva elproduktionen i Sverige, skulle ett gemensamt system med Norge främja 
den mest kostnadseffektiva produktionen i Sverige och Norge. Målen för förnybar 
elproduktion skulle därmed totalt uppnås på ett effektivare sätt. (Energimyndigheten, 2005) 
 
Enligt en studie från Vattenfall skulle till exempel en nordisk samverkan mellan ländernas 
stödsystem ge upp till 300 miljoner euro i kostnadsbesparingar år 2020, jämfört med de nu 
helt separata systemen. Om samverkan utökas till att omfatta hela Nordeuropa skulle 
kostnadsbesparingen kunna nå upp till 4 miljarder euro. Stödnivåer för olika länder skiljer sig 
kraftigt i dagsläget och varierar mellan 5 och 120 euro per MWh, vilket leder till konkurrens 
mellan länder. Claes Hedenström, ordförande för RECS International2, ser det som en 
nödvändighet med en övergång från feed-in tariffer till mer handelsmässigt utformade 
kvotbaserade certifikatsystem för att på längre sikt möjliggöra en internationell handel mellan 
system. Han menar också att det vore fördelaktigt om EU-kommissionen styrt hur samarbetet 
mellan länderna ska ske istället för att som nu låta samordning vara beroende på ländernas 
egna initiativ. Risken finns att länderna bygger sig fast i sina nationella stödsystem vilket 
försvårar en framtida samordning. (Montel Powernews, 2008a)  
 
Säkerhetspolitiska och försörjningsmässiga aspekter är dock betydande hinder för en 
harmoniserad handel med gröna certifikat. Precis som att EU ur försörjningssynpunkt vill 
göra sig mindre beroende av import av fossila bränslen är det rimligt att anta att de enskilda 
staterna inte vill göra sig för beroende av andra stater inom EU. Tysklands statssekreterare 
Matthias Machnig ger uttryck för sådana tankar när han menar att det tyska folket inte skulle 
ha någon förståelse för att deras skattepengar skulle gå till att investera i till exempel solceller 
i Sahara eller offshore vindkraft i Norge (Montel Powernews, 2008b). Att feed-in tariffer är 
det klart mest populära stödsystemet i Europa är också en faktor som talar emot ett större 
samarbete med elcertifikat. Även ett svensk-norskt samarbete kan komma att bli svårt att få 
till stånd. En betydande anledning till detta är att man från norska sidan endast verkar vilja ge 
nya anläggningar certifikat, vilka kan komma att sätta käppar i hjulet (Larsson, 2008). 

                                                 
2 RECS International är en organisation av aktörer som handlar med certifikat för förnybar energi i Europa 
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3.4. Energistyrmedel i Sverige 
I Sverige har utvecklingen under de två senaste decennierna gått från att bestå av olika typer 
av driftsbidrag till att ges som investeringsstöd. En anledning till detta är att de subventioner 
som fanns under 70- och 80-talet förlorade i värde i och med att ansträngningarna att minska 
oljeberoendet ökade. Det hände också att subventioner drogs in efter att de mål som var 
uppsatta redan var uppnådda. Detta ledde till en osäkerhet, vilket gjorde det riskfyllt att 
investera. Ett investeringsstöd kan inte på samma sätt återkallas, varpå utvecklingen gick mot 
investeringsbaserade stöd. (Larsson et.al, 2003) Nedan presenteras hur de energistyrmedel 
som finns idag är utformade. Exakta nivåer på skatter och avgifter återfinns i bilaga 2. 
Tidigare och nuvarande stödsystem för elproduktion från förnybara energikällor i Sverige 
beskrivs i kapitel 4 Elcertifikatsystemet.  

3.4.1. De svenska energiskatterna 
I Sverige har energi beskattats sedan 1950-talet och har sedan dess varit en viktig skattebas 
för svenska staten. Målen med skatterna har ändrats på många sätt sedan dess men 
utvecklingen har tydligt gått från i första hand fiskala skatter till mer miljöstyrande. Alla 
energiskatter i Sverige tas ut enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi. Denna styrs till viss 
del av EU:s energiskattedirektiv som genom gemensamma miniminivåer ämnar minska 
snedvridning av konkurrens medlemsländerna emellan. De tre mest betydande energiskatterna 
i Sverige är energi-, koldioxid- och svavelskatt. (Energimyndigheten, 2007a) En 
grundläggande princip i skattesystemet är att energi endast ska beskattas en gång, vilket till 
exempel innebär att bränslen som används för elproduktion är skattebefriad då el beskattas i 
konsumentledet. Värme beskattas dock inte i konsumentledet varpå bränslen som används för 
värmeproduktion beskattas. (Larsson et al, 2003) 
 
En betydande del i energi- och koldioxidskattens utveckling fram till hur den ser ut idag är 
den skatteväxling som påbörjades 2001. Denna så kallade gröna skatteväxling innebär att 
skatter på miljöstörande verksamhet höjs och att intäkterna används för att sänka andra 
skatter, som främst de på arbete. De största posterna i skatteväxlingen är höjt grundavdrag på 
inkomstskatten, höjd koldioxidskatt och höjd energiskatt på el. (Energimyndigheten, 2007a) 
Förhoppningarna är att en sådan skattepolitik ska leda till både bättre miljö och en bättre 
fungerande ekonomi. Om de miljöstyrande skattehöjningarna blir framgångsrika och via 
minskat användande av till exempel fossila bränslen leder till en minskning av statens 
skatteintäkter är risken dock stor att staten tvingas att höja skatten på arbete igen. (Vallin, 
2008) 
 
För vad betalas energi- och koldioxidskatt 
Energiskatt betalas för skattepliktiga bränslen och el. Vanliga skattepliktiga bränslen är 
bensin, diesel, stenkol, hushållsavfall, naturgas och el, medan de flesta biobränslen är befriade 
från både energi- och koldioxidskatt. Elintensiv industri är för att skyddas mot internationell 
konkurrens i stort sett befriad från energiskatt på el. Energiskatten är främst en fiskal skatt till 
skillnad mot koldioxidskatten som främst är en miljöstyrande skatt, trots att den också är 
viktig fiskalt. Svavelskatt betalas på alla beskattade bränslen förutom hushållsavfall och är 
även denna miljöstyrande. Kostnadsdifferensen för en ur svavelutsläppsynpunkt bra eller 
dålig tekniklösning är i allmänhet relativt liten, varpå svavelskatten effektivt styr mot lägre 
svavelutsläpp. (Vallin, 2008) 
 
För utsläpp av kväveoxid tas inte någon skatt ut, utan regleras istället med hjälp av ett slags 
nollsummespel. Anläggningar betalar in en avgift för varje utsläppt kilo kväveoxid till en pott 
varifrån pengarna återbetalas genom att fördelas ut efter hur mycket nyttiggjord energi 
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anläggningarna producerat. Staten får alltså ingen nettointäkt utan avgifterna fördelas endast 
om bland anläggningarna. I jämförelse med en kväveoxidskatt ger detta system en direkt 
konkurrenssituation mellan de deltagande parterna, vilket ger ett ytterligare incitament att 
minska utsläppen. (Vallin, 2008) 
 
Bränsleskattesatsen beror dels på användningen av bränslet men även på den aktuella 
produktens indelning i miljöklass. (Energimyndigheten, 2007a) Skatten faller ut när bränslet 
förbrukas av en skatteskyldig eller när den tas i anspråk utanför ett skatteupplag. Skatt på 
elektrisk kraft betalas när den säljs eller tas i anspråk av en skatteskyldig, vilket för att 
undvika dubbelbeskattning leder till att elproduktion är skattefri. Däremot betalas moms på 
energiskatter, vilket därmed ändå ger en slags dubbelbeskattning. Förutom bränsle för 
elproduktion är exempelvis bränsleförbrukning i tåg, båt och flyg samt förbrukning för 
framställning av bränsle helt fri från energiskatt och koldioxidskatt. (Vallin, 2008) 
 
Skatteavdrag för energibranschen och industrin 
För att inte snedvrida konkurrensen beskattas bränsle och el som används för framställning av 
värme som förbrukas i industriell tillverkning på samma nivå som om industrin själv 
producerat den (0,5 öre energiskatt och 21 % koldioxidskatt). Värmeproduktion från 
kraftvärme beskattas på samma sätt. (Vallin, 2008) För industri- och kraftvärmeanläggningar 
som ingår i utsläppsrättsystemet sänktes 1 juli 2008 skatten ytterligare med 6 procentenheter 
enligt proposition (2007/08:121) Till januari 2010 föreslås dessutom ännu en sänkning med 7 
procentenheter, vilket skulle ge ett totalt skatteavdrag som motsvarar EU:s minimiskattennivå 
för olja. (Tjörnemar & Lagerstedt, 2007) Detta är ett uttryck för att staten ämnar låta 
utsläppsrättssystemet ta hand om utsläppsminskningarna i denna sektor.  
 
För direktvärme3 tas full skatt ut för de bränslen som används vid produktionen, men 
fjärrvärme som produkt beskattas dock inte ytterligare. Eftersom kondensproduktion av el inte 
nyttiggör värme är sådan produktionen därmed helt skattefri. Trots stora avdrag är alltså ur 
ren skattemässig synpunkt elproduktion från kraftvärme där värmen tas till vara, ofördelaktig 
jämfört med kondensproduktion där värmen kyls bort. 
 
För den del av den producerade värmen i en anläggning som går till industrin kan avdrag med 
100 % av energiskatten och 79 % av koldioxidskatten göras. För att minska skattekostnaderna 
allokeras därför värmeproduktionen från bränslen med hög skatt till denna värmeproduktion. 
Detta leder i praktiken till att värmeproduktion från en oljeeldad hetvattenpanna vanligtvis 
endast betalar 21 % koldioxidskatt förutom svavelskatt. Hur stor del av värmeproduktionen 
från fossila bränslen som är möjlig att allokera till industrileverans kan därmed vara en 
betydande faktor vid produktionsplanering.  
 
Tillverkningsindustri har utöver den redan sänkta koldioxidskatten en möjlighet att sänka 
skatten ytterligare genom att för den del av koldioxidskatten som överstiger 0.8 % av 
försäljningsvärdet endast behöva betala 24 % i skatt. (Naturvårdsverket & 
Energimyndigheten, 2007d) I praktiken är koldioxidskatten för industrin mycket låg jämfört 
med för konsumenterna.  
 
Broberg et al, (2008) skriver att differentierad koldioxidskatt för olika sektorer ger felaktiga 
signaler eftersom miljöeffekterna av utsläpp inte beror på hur utsläppen uppkommit. 
Rapporten visar även att politiska klimatåtgärder som leder till utjämning av priset på 
                                                 
3 Fjärrvärme producerad genom att ånga delvis eller helt leds förbi turbinen i ett kraftvärmeverk. Detta ökar 
fjärrvärmeproduktionen på bekostnad av mindre elproduktion. 
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koldioxid mellan sektorer är samhällsekonomiskt billigt medan åtgärder som leder till att 
priset divergerar är dyra. Eftersom skattenivåerna inte är på samma nivå i EU:s länder vore 
det dock hämmande för svensk industris konkurrenskraft att inte få nedsatta skatter. Om EU 
på ett ambitiöst sätt fortsätter att utveckla utsläppsrättsystemet och fortsätta minska 
tilldelningen av utsläppsrätter kommer priset på dessa bli mycket stora relativt skatterna och 
blir det styrmedel som verkligen styr bort de fossila bränslena. Förutsatt att EU håller 
tilldelningen knapp och rättvist fördelad mellan staterna är det därför rimligt att minska de 
svenska skattenivåerna till EU:s miniminivåer ur konkurrenssynpunkt.  

3.5. Sammanfattning 
• Klimatförändringarna kan ses som ett marknadsmisslyckande då varor och tjänster i 

och med växthusgasutsläpp ger externa effekter som inte tas hänsyn till i deras pris. 
Detta motiverar politisk styrning i form av skatter och subventioner som korrigerar 
detta. 

 
• FN ger med hjälp av tre så kallade flexibla mekanismer de deltagande nationerna i 

Kyoto-samarbetet möjlighet att utföra åtgärder utanför de egna gränserna.   
 

• ETS, EU:s utsläppsrättsystem är EU:s kraftigaste verktyg för att minska 
växthusgasutsläppen. Genom energiskattedirektivet sätts miniminivåer för 
energiskatter.   

 
• Stödsystem för förnybar energi lämnar EU till medlemsstaterna att utforma själva. Det 

mest populära stödsystemet i Europa är feed-in tariffer som garanterar producenter av 
el från förnybara energikällor en viss ersättning.  

 
• De mest betydande skatterna i Sverige är energi-, koldioxid- och svavelskatt. Värme 

beskattas i producentledet medan el beskattas i konsumentledet. Industrin tillåts göra 
stora avdrag på energi och koldioxid för att skyddas från internationell konkurrens. 
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4. Elcertifikatsystemet 
För att uppnå uppsatta mål för elproduktion från förnybara energikällor infördes 2003 det 
svenska elcertifikatsystemet. Det nuvarande målet i Sverige är att öka mängden med 17 TWh 
till 2016. I detta kapitel ges först en historisk bakgrund till elcertifikatsystemet som sedan 
följs av en redogörelse för hur elcertifikatsystemet fungerar. Sist görs en fördjupning i de nya 
begränsningarna i tilldelning av elcertifikat. Till och med kapitel 4.1.3 är Energimyndighetens 
publikation Elcertifikatsystemet 2008 källa om inget annat anges. 

4.1. Bakgrund till elcertifikatsystemet 
Våren 1991 beslutade riksdagen om riktlinjer för energipolitiken som fastslog att 
energisystemet ska förnyas genom att renare och miljövänligare teknik för tillförsel, 
omvandling, distribution och användning etableras och underhålls samt att det ska ske med 
hög kostnadseffektivitet. Dessa riktlinjer stod fast och låg som grund för det energipolitiska 
beslut 1997 som bland annat innefattade ett investeringsstödprogram för småskalig 
elproduktion med förnybara energikällor. Investeringsbidrag gick också till nya 
biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar, ombyggnad av värmeverk till biobränsleeldade 
kraftvärmeanläggningar, nya vindkraftverk samt småskalig vattenkraft. (Prop. 2002/03:40) 
Systemet var kortsiktigt utformat och hade som syfte att öka den förnybara elproduktionen 
med 1,5 TWh fram till 2002. Hur stödet till förnybar elproduktion såg ut 2002 sammanfattas i 
tabell 1. 
 
El från Stöd. öre/kWh Totalt, mkr 
Vind 
Investeringsstöd, max 10 % 
Miljöbonus 

 
4 

18,1 

 
74 

100 
Småskalig vattenkraft 
Investeringsstöd, max 10 % 

 
3 

 
74 

Biobränsle 
Investeringsstöd, max 25 % 

 
8-10 

 
85 

Småskalig elproduktion, 
högst 1 500 kW 
Tillfälligt stöd 

 
9 

 
285 

Tabell 1 Stöd till elproduktion från förnybara källor 2002 (Prop. 2002/03:40) 

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996, vilket ledde till att nya krav ställdes på 
stödsystemen. På en konkurrensutsatt marknad pressas kostnaderna och kostnadseffektiviteten 
ökas i systemet. En konkurrensutsatt marknad leder också till att alla elproducenter måste 
agera ur en affärsmässig synvinkel. På grund av olika aktörers olika förutsättningar kan ett 
stödsystem som riktar sig mot enskilda teknologier eller energislag då sneddvrida 
konkurrensen och hämma teknikutvecklingen. 1999 togs ytterligare ett steg i avregleringen av 
elmarknaden, när bland annat leveranskoncessionen4 togs bort. (Prop. 2002/03:40)  
 
Med bakgrund i dessa förändringar tillsattes samma år en arbetsgrupp som arbetade fram ett 
förslag för införande av ett system för handel med elcertifikat. Fördelarna med ett sådant 
system beskrivs i proposition 2002/03:40 som att kostnadseffektiviteten blir större med ett 
                                                 
4 Denna innebar att det i alla nätområden i Sverige fanns en aktör som hade en skyldighet ”köpa ström från 
elproduktionsanläggning som är belägen inom leveransområdet och kan leverera en effekt om högst 1500 
kilowatt”. Denna el köptes dessutom till reglerat pris. (SFS 1994:618)  
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generellt stödsystem där de förnybara energikällorna på lika villkor får konkurrera inbördes. 
En marknadsbaserad lösning där utbud och efterfrågan styr stödets storlek ökar också 
incitamenten att pressa kostnader, vilket i slutändan leder till lägre totala kostnader i hela 
systemet. Ett antal remissinstanser avströk dock förslaget på införande av elcertifikat och 
påpekade att det finns andra system som uppfyller syftet lika bra, men med annan 
finansiering. Ett förslag som övervägdes i departementsutredningen Elproduktion från 
förnybara energikällor – ekonomiska förutsättningar och marknadsmekanismer (Ds 2000:20) 
var att införa en upphandlingsmodell. Denna skulle då fungera som en brygga mellan ett 
gammalt och nytt system och senare som ett komplement till ett nytt system. Detta bedömdes 
dock ge en komplicerad total stödbild som är svår att överblicka. En sådan modell skulle 
också vara nationell, vilket skulle vara diskriminerande mot elproduktion i andra länder och 
skulle därför vara svår att anpassa till ett framtida gemensamt stödsystem i EU. Detta system 
skulle dessutom vara statligt finansierat och därmed beroende av det statsfinansiella läget, 
vilket inte är önskvärt. (Prop. 2002/03:40) Att lyfta ur subventionerna ur statsbudgeten var 
just ett av huvudskälen till att ett certifikatsystem infördes. Andra fördelar är att ett 
elcertifikatsystem efter införandet ger snabba effekter till små kostnader. (Larsson, 2008) 
 
Ett annat system som diskuteras är att istället för att ge producenter av förnybar energi en 
extra intäkt, internalisera de externa kostnader som kan härledas till el producerad från fossila 
bränslen och kärnkraft och därmed ge en extra kostnad för producenter av detta. Eftersom 
elproducenterna agerar på en internationell marknad bedöms detta vara svårt att genomföra 
om inte motsvarande internalisering görs i konkurrentländerna. (Prop. 2002/03:40) 
 
Fastprissystem, eller feed-in-system, avfärdades med motivering det inte ger tillräckligt 
tydliga incitament till kostnadsminskningar hos producenterna, vilket hämmar 
teknikutveckling som pressar produktionskostnaderna. Då det långsiktiga målet är att förnybar 
elproduktion ska ske på samma kommersiella villkor som övrig elproduktion, behövs ett 
system som på bättre sätt än fastprissystemet främjar kostnadseffektivitet och konkurrens. 
(Prop. 2002/03:40) 

4.2. Elcertifikatsystemets utformning 
Grunden i systemet är att de elproducenter vars elproduktion uppfyller kraven i Lag om 
elcertifikat (SFS 2003:113) tilldelas ett elcertifikat för varje megawattimme el de producerar. 
Efterfrågan på elcertifikaten skapas då alla elleverantörer och vissa elanvändare är tvingade 
att köpa elcertifikat motsvarande en viss kvot av deras totala elförsäljning eller användning. 
Marknaden sätter priset på elcertifikat enligt utbud och efterfrågan och producenter av 
förnybar el får en extra intäkt genom de elcertifikat de säljer, vilket ökar konkurrenskraften 
för förnybar el. Elcertifikatsystemet finansieras i slutändan av konsumenterna via elräkningen.  

4.2.1. Vem tilldelas elcertifikat? 
Godkända anläggningar med elproduktion från en eller flera av följande energikällor är 
berättigade till elcertifikat: 
 

• Vindkraft 
• Solenergi 
• Vågenergi 
• Geotermisk energi 
• Biobränslen 
• Torv i kraftvärmeverk 
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• Vattenkraft 
- Småskalig vattenkraft som varit i drift sedan 2003  
- Återupptagen drift i nedlagda anläggningar 
- Nya anläggningar 
- Ökad produktionskapacitet i befintliga anläggningar 
- Anläggningar som inte kan hålla långsiktig lönsam produktion pga. 

myndighetsbeslut eller omfattade ombyggnationer 
 
Under 2007 skedde 68,2 % av den elcertifikatberättigade elproduktionen i 
biobränsleanläggningar, 4,4 % i anläggningar med torv, 16,6 % i vattenkraft och 10,8 % i 
vindkraftverk. Solenergi svarade bara för några få MWh och för vågenergi eller geotermisk 
energi har inga ansökningar om elcertifikattilldelning gjorts. Fördelningen av den 
elcertifikatberättigade elproduktionen på olika kraftslag visas i figur 3. Eftersom systemet är 
utformat för att vara teknikneutralt har främst redan kommersiellt tillgängliga tekniker 
gynnats, främst biokraftvärme och vindkraft  
 

 Figur 3 Elcertifikatberättigad elproduktion per energislag (Svenska Kraftnät, 2009) 

Gruppen av elcertifikatberättigade producenter är en relativt heterogen grupp, där skillnader i 
total produktion och antalet anläggningar varierar mycket. Antalet företag som tilldelades 
elcertifikat 2007 uppgick till 1 149 stycken, där de tre största stod för 21 % av tilldelningen. 
Då dessa tre svarar för 77 % av all elproduktion i Sverige faller detta sig dock naturligt. Att 96 
% av producenterna tilldelats elcertifikat för mindre än 50 GWh, totalt motsvarande 19 % av 
den totala tilldelningen, visar att de finns många företag med en liten mängd förnybar 
produktion.  
 
 
Biobränsledelen i systemet används inte bara till kraftvärmeproduktion, där värmen utnyttjas i 
fjärrvärmenät, utan även till industriella processer. Detta brukar benämnas industriellt 
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mottryck och står för en större del av biobränsleanläggningarna i systemet än kraftvärme gör. 
Detta illustreras i figur 4. Här kan också utläsas att det producerades drygt 9,5 TWh el från 
biobränsle- och torvanläggningarna i systemet under 2007. Av ökningen i elproduktion 
mellan 2003 och 2007 kom ungefär 1,3 TWh från nya anläggningar. Resterande har kommit 
genom bland annat ökningar i andelen biobränslen och effekthöjningar i befintliga 
anläggningar.  
 

 
Figur 4 Elproduktion i godkända anläggningar uppdelat på bränsle (Energimyndigheten, 2008h) 

I lagen om elcertifikat räknas det upp vilka biobränslen som berättigar till elcertifikat. 
Tolkningar har dock kunnat göras angående om den biobaserade delen i hushållsavfall ska 
berättiga till elcertifikat. 2007 gjorde Energimyndigheten därför ett förtydligande om hur 
texten skall tolkas, vilket innebar att endast de bränslen som direkt uttrycks i lagtexten kan 
tilldelas elcertifikat. Detta innebar bland annat att el från andelen biomassa i blandat 
hushållsavfall inte längre kan tilldelas elcertifikat. (Energimyndigheten, 2007b) I EU:s 
klimatpaket definieras dock den bionedbrytbara andelen av avfall som biomassa, vilket 
innebär att den både ska främjas och får räknas in i nationella mål. (Avfall Sverige, 2008) 

4.2.2. Vem måste köpa elcertifikat? 
Alla som enligt lagen om elcertifikat är kvotpliktiga måste för att inte behöva betala 
kvotpliktavgift varje år annullera elcertifikat motsvarande den kvot gällande för aktuellt år. 
Kvotpliktavgiften betalas för varje saknat elcertifikat till 150 % av medelpriset på elcertifikat, 
för ett år bakåt i tiden från annulleringen. Efterfrågan är av dessa anledningar relativt 
prisoelastisk. De kvotpliktiga är elleverantörer, elintensiva företag och elanvändare som 
använt el de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen. Elintensiva 
företag är dock helt eller delvis undantagna kvotplikt för el som används i 
tillverkningsprocesser, för att inte påverka den svenska industrins konkurrenskraft. 
Blandningen av kvotpliktens storlek bland de kvotpliktiga är principmässigt lik tilldelningens 
fördelning och de tre största elleverantörerna svarar för 36 % av den totala kvotplikten.  

0

1

2

3

4

5

6

2003 
(maj−dec)

2004 2005 2006 2007

TWh

Elcertifikatberättigade 
bränslen - Industriellt 
mottryck

Elcertifikatberättigade 
bränslen - Kraftvärme

Icke 
certifikatberättigade 
bränslen



Kapitel 4 Elcertifikatsystemet 
 

   24

 
Stödet bekostas som sagt i slutändan av konsumenten. 2007 uppgick betalade konsumenterna 
ungefär 4 öre/kWh för elcertifikat. Den totala kostnaden för elkonsumenterna uppgick samma 
år till 3,8 miljarder. 
 
Med hänsyn till beräkningar av den framtida elproduktionen från förnybara energikällor och 
prognostiserad elanvändning har en kvot utformats för respektive år fram till 2030. En 
prognos över den ökade mängden förnybar el på grund av elcertifikatsystemet visas i figur 5 i 
relation till kvotplikten. Den produktion som fasas ut antas här behålla sin produktionsnivå 
även utan elcertifikat. I figuren visas också det verkliga utfallet av elproduktion. Samma 
information finns även i tabellform i bilaga 3. Anledningen till att kvoten minskas 2013 är att 
en mängd produktionsanläggningar på grund av den nya tidsbegränsade tilldelningen kommer 
fasas ur systemet, varpå efterfrågan anpassats för den nya nivån. Efter 2016 när målet på 17 
TWh ska ha uppnåtts trappas kvoterna ner motsvarande den bedömda framtida utfasningen av 
anläggningar (Prop. 2005/06:154).  
 

 
Figur 5 Kvotplikt och prognos över förnybar el (Energimyndigheten, 2008h & Prop. 
2005/06:154) 

Som det kan utläsas ur figur 5 var utfallet för 2007 drygt 2 TWh lägre än prognostiserat värde. 
En anledning till detta är enligt Energimyndigheten en mild vinter 2007, vilket inneburit 
mindre värmeunderlag5 för kraftvärmeproduktion. Dessutom motiveras skillnaden med att det 
är svårt att veta exakt när planerade anläggningar tas i drift. Trots avvikelsen bedömer 
Energimyndigheten att tillväxten av förnybar elproduktion ligger väl i fas med den förväntade 
utvecklingen.  
 

                                                 
5 I ett kraftvärmeverk begränsas elproduktionen av värmeproduktionen, som beror på vilket värmebehov som 
finns i fjärrvärmenätet. 
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Uppföljning av hur systemet fungerar kommer göras var femte år med en första 
kontrollstation 2012. En översyn och utvärdering av utvecklingen av kvotnivåerna kommer 
vid dessa kontrollstationer göras. Mindre förändringar ska enligt Prop. 2005/06:154 kunna 
göras löpande om behov finns. Detta innebär att möjlighet till förändringar i de uppsatta 
kvoterna kan göras relativt enkelt om det visar sig att den prognostiserade utvecklingen inte 
överensstämmer med den verkliga.  

4.2.3. Handel med elcertifikat 
Elcertifikat handlas både genom bilaterala avtal direkt mellan producenter och genom mäklare 
och var under 2007 fördelat ungefär hälften av varje. Svensk Kraftmäkling har, efter att 
NordPool under 2007 avvecklat sin handel med elcertifikat, den enda publika noteringen för 
handel av spot- och forwardkontrakt. Den största handeln görs på kontraktet för kommande 
mars, eftersom 1 april är det datum då tillräckligt många elcertifikat ska finnas på 
producentens konto för att annulleras. Marknadens aktörer är en blandad grupp, innehållandes 
alltifrån stora elbolag med professionella handelsavdelningar till småaktörer som handlar 
någon enstaka gång varje år. De mindre aktörerna måste oftast sälja sina elcertifikat 
kontinuerligt för att få intäkt att hålla igång produktionen med medan de större aktörerna kan 
agera mer strategiskt och invänta höga priser.  
 
De första tre åren efter elcertifikatsystemet införts fanns ett överskott på certifikat på 
marknaden, då utbudet blev större än efterfrågan. Detta ledde till att elcertifikat sparades från 
år till år. 2006 vände dock trenden och det uppbyggda ackumulerade överskottet av certifikat 
minskade något, vilket det även gjort 2007. Överskottet motsvarar dock fortfarande drygt en 
tredjedel av den mängd elcertifikat som behövdes för att täcka kvotplikten 2007.  
 
Priset beror i grunden på utbud och efterfrågan, det vill säga på hur mycket förnybar 
elproduktion som byggs i förhållande till den fastställda kvoten. De första två åren 2003 och 
2004 fanns pristak på elcertifikaten för att skydda konsumenterna från eventuella kraftiga 
prisökningar. Pristaket blev i praktiken blev det styrande priset på marknaden då många valde 
att inte annullera sina elcertifikat utan istället betala kvotpliktsavgiften. Precis som på alla 
andra börser är det annars främst de framtida förväntningarna på marknaden som styr priset. 
Sedan slutet av 2007 har priset ökat kraftigt, vilket kan bero på marknaden uppfattat att det 
ackumulerade mängden elcertifikat minskar.  
 
Elcertifikatets spotpris är i skrivande stund på sina högsta nivåer sedan systemet infördes och 
spotmedelpriset för augusti 2008 noterades på 372 kronor. (Svensk Kraftmäkling, 2008a) 
Prisutvecklingen för elcertifikat sedan systemets införande visas i figur 6. 
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Figur 6 Prisutveckling elcertifikat 2004-2008 (Svensk Kraftmäkling, 2008b)  

4.3. Förändringar i elcertifikatlagen 
Lag (2003:113) om elcertifikat utfärdades den 3 april 2003 och har sedan dess hittills ändrats i 
ett antal omgångar, där förändringarna varit allt ifrån endast förtydligande, till att vara relativt 
omvälvande. Nedan presenteras kortfattat de viktigaste förändringarna. 
 
Proposition 2002/03:40 är det dokument som ligger till grund för lagen om elcertifikat. Det 
ursprungliga målet med detta nya stödsystem var att till 2010 öka mängden förnybar energi 
med 10 TWh från 2002 års nivå, vilket var en ambitionshöjning från det tidigare målet på en 
höjning med 1,5 TWh på 5 år. Kvoter fastställdes fram till 2010 anpassade för att nå upp till 
detta mål.  
 
Den 1 april 2004 infördes de första förändringarna från den ursprungliga lagstiftningen. (Prop 
2003/04:42) Den stora förändringen i lagen var att torv blev berättigat till elcertifikat när den 
används till elproduktion i kraftvärmeverk. Skälet till denna förändring var att 
näringsutskottet bedömning att om torv inte är certifikatberättigad för kraftvärme så 
konkurreras den ut av kol, vilket skulle leda till ökade miljöstörande utsläpp. Eftersom 
regeringen inte ser torv som ett förnybart bränsle frångick lagen till viss del sitt ursprungliga 
syfte att främja elproduktion från förnybara energikällor. (Prop 2003/04:42) 
 
Den 1 januari 2007 infördes de lagändringar som föreslogs i proposition 2005/06:154, vilket 
innehöll flera betydande förändringsförslag. Ambitionsnivån ökades i och med denna 
lagstiftning genom att införa målet att till 2016 öka den förnybara elproduktionen med 17 
TWh från 2002 års nivå, vilket ska uppnås genom att kvotperioden utökas till att gälla till 
2030. Målet beskrivs i propositionen som ambitiöst och krävande men är ändå lägre än den 
högsta rimliga potentialen Energimyndigheten tagit fram. En alltför hög ambitionsnivå skulle 
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dock kunna ge mycket höga kostnader för konsumenten i form av ökade elpriser. (Prop 
2005/06:154) 
 
Kvoterna för 2007-2010 justerades också eftersom torven fått en större omfattning som 
certifikatberättigat bränsle än vad som tidigare bedömts.  Från att det tidigare varit möjligt för 
användaren att sköta sin egen kvotplikt överfördes nu kvotplikten till elleverantören, förutom 
för elintensiva företag och de användare som producerat, importerat eller köpt el på den 
nordiska elbörsen. Elleverantörens skyldighet att särredovisa elcertifikatpriset på elräkningen 
försvann också i och med detta. Efter den 1 januari 2007 kunde också elintensiva företag helt 
eller till viss del slippa kvotplikt för el som använts i tillverkningsprocessen. Vid detta tillfälle 
infördes även tidsbegränsningen på elcertifikat (se 4.3.1). (Prop 2005/06:154) 

4.3.1. Begränsning i tilldelning av elcertifikat 
Huvudregeln i begränsningen av tilldelning av elcertifikat är att en anläggning ska få 
elcertifikat under maximalt 15 år. Nya anläggningar som kommit in i systemet efter maj 2003 
tilldelas elcertifikat i 15 år och nya anläggningar som kommer in i systemet efter 2016 
tilldelas elcertifikat till och med 2030. Äldre anläggningar som tagits i drift innan maj 2003 
kommer att fasas ut ur systemet 2012 eller 2014.  
 

• Utgången av 2014: Biobränsle-, vattenkraft- och vindkraftanläggningar som vid 
uppförandet eller ombyggnation fått statligt investeringsstöd, efter den 15 februari 
1998, enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet.  

 
• Utgången av 2014: Övriga anläggningar (SFS 2003:113)  

 
De biobränsleanläggningar som fasas ut år 2012 (både kraftvärme och industriellt mottryck) 
står sammanlagt för en installerad effekt på 3 227 MW. Motsvarande elproduktion är 7 964 
GWh. Kraftvärme står för 3 324 GWh av denna produktion. (Östberg, 2008) År 2014 fasas 
ytterligare 132 MW kraftvärmeanläggningar ut där produktionen motsvarar cirka 500 GWh. 
(Energimyndigheten, 2009) 
 
Enligt propositionen till lagändringarna införda 2007 är huvudskälet till att dessa 
begränsningar infördes var att öka fokus på drivkrafter till etablering av nya anläggningar för 
förnybar elproduktion. Regeringen bedömer att elprisutvecklingen kommer vara sådan att 
flertalet anläggningar inom elcertifikatsystemet kommer att vara kommersiellt självbärande 
och därmed inte i behov att stöd.  Därför ses det som rimligt att kommersiellt lönsamma 
anläggningar successivt fasas ut ur systemet. Konsumenternas elkostnader kommer därmed att 
minska, vilket bedöms speciellt viktigt när målen höjs och systemet förlängs. Varje 
anläggning är unik, men ett anläggningsspecifikt regelsystem anses vara alldeles för 
omfattande ur administrations och resurssynpunkt. Den maximala tiden på 15 år är en 
avvägning mellan konsumenternas kostnader och stödets storlek. Regeringen bedömer att en 
15 års period är tillräcklig för de flesta förnybara tekniker och att det ger en tillräcklig 
säkerhet i intäkter för att täcka hela eller en stor del av anläggningens kapitalkostnader. I 
propositionen uttrycks dock att alla anläggningar inte kommer att klara sig långsiktigt utan 
stöd, varpå mindre effektiva tekniker och anläggningar konkurreras ut. Den tar också upp att 
vissa anläggningar kommer få försämrade villkor när tilldelningsperioden tar slut, men att det 
bör ses som en del i den affärsmässiga risk en ägare tar när en anläggning köps eller byggs. 
(Prop 2005/06:154) 
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Risken att en anläggning slutar producera el eller konverteras till ett annat bränsle bemöts 
också i propositionen. Svaret är att andra styrmedel som skatter och utsläppsrätter gör att en 
konvertering till fossilt bränsle inte blir lönsam. Detta problem är aktuellt främst för 
produktion med höga marginella kostnader, såsom biokraftvärme. I propositionen påpekas 
också att det är angeläget att de sammanvägda effekterna av de olika styrmedlen följs upp. 
(Prop 2005/06:154) 
 
En del i begränsningslagen som gett upphov till diskussioner är att en producent ska ha 
möjlighet att medges en förlängning av tilldelningsperioden. Lagen säger att om en 
anläggning varit föremål för sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar, att 
anläggningen är att anse som en ny anläggning, så får anläggningen tilldelas elcertifikat, dock 
längst till 2030. Med omfattande ombyggnationer eller andra investeringar avses att alla vitala 
delar i anläggningen bytts till nya delar eller att sådana delar genomgått så omfattande 
förändringar, att förändringarna kan likställas med byten till nya delar. För en 
biobränsleanläggning är detta exempelvis pannor, turbiner och generatorer. (Prop 
2005/06:154) Formuleringen angående vad som egentligen är en ny anläggning har skapat 
diskussion och behov av förtydliganden.  
 
Ett exempel på ett område som behöver redas ut är när en ombyggnad sker genom flera steg. 
Regler måste då finna för hur lång tid det får ta mellan varje moment för att ombyggnaden ska 
räknas som en åtgärd. Vidare är det oklart om kravet på att alla vitala delar ska bytas ut, 
innefattar byten till endast fabriksnya delar eller om begagnade delar också kan tillåtas. Det 
finns också risk att formuleringen kan leda till att fullt fungerande delar byts ut endast för att 
erhålla en ny tilldelningsperiod, vilket är ett scenario som bör undvikas.  
 
Energimyndigheten har i slutet på 2008 beställt en utredning av hur reglerna ska utformas 
angående vad som ska krävas för att en anläggning ska betraktas som ny. 
 
Möjlig påverkan på kraftvärme 
Elcertifikatsystemet har haft en viktig ekonomisk roll för många fjärrvärmeföretag i Sverige, 
då biokraftvärme genererat stora intäkter från elcertifikat. Oavsett huruvida begränsad 
tilldelning är en samhällsekonomiskt motiverad lagändring eller inte står det klart att det 
kommer ge betydande ekonomiska konsekvenser för många energibolag med 
kraftvärmeproduktion. Resultatet av en rundringning till ett antal berörda fjärrvärmebolag 
visar att det förlorade stödet kan få konsekvenser både i form förändrad produktion och i att 
investeringar görs för att kompensera intäktsminskningen. Även alternativet att höja 
fjärrvärmepriset nämndes av ett företag. En full kompensering skulle där ge en prisökning i 
storleksordningen 20 %. 
 
De ungefär 9,5 TWh förnybar el som producerades 2007 kan sättas i relation till att en ökning 
med så mycket som 3,5 TWh uppstod i redan befintliga biobränsleanläggningar under 
elcertifikatsystemets första år. Detta visar att elcertifikatet historiskt haft en betydande roll. 
Hur stor del av senare ökning av elproduktion som kan härledas till ökade elpriser är dock 
oklart. Vid rundringningen bedömde flera att produktionsförändringar i form av förändrad 
användning av rökgaskondensering6 förmodligen kommer att inträffa. 
 

                                                 
6 Vid värmeproduktion med fuktiga bränslen, som biobränslen och hushållsavfall, kan rökgaserna kondenseras 
innan de släpps ut. Detta ger ”gratisvärme” som används för att ytterligare värma fjärrvärmenätet. Vid hög 
ersättning för elproduktion kan det vara lönsamt att avstå denna gratisvärme för att producera mer värme med 
mottryck, vilket ger mer elproduktion. (Se även bilaga 9) 
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Svebio, i samarbete med bland annat Svensk Fjärrvärme, undersökte i Rapport om 
Kraftvärme 2007-2015 hur utvecklingen av kraftvärme ser ut och vilken påverkan 
elcertifikatsystemet har på investeringsbeslut. Både befintliga och potentiellt tillkommande 
kraftvärmeproducenter tillfrågades om vilken betydelse förlusten av elcertifikat för befintliga 
anläggningar har på investeringsbeslut. 10 % av de tillfrågade svarade att de kommer att 
bygga en ny panna om de förlorar tilldelningen till befintlig anläggning. Det klargörs inte hur 
stor del av dessa 10 % som ändå potentiellt skulle ha investerat i nya anläggningar i den 
närmaste framtiden. Det ska dock tas i betänkande att en stor del av de tillfrågade företagen 
inte har någon befintlig elproduktion och då följaktligen inte påverkas av att anläggningar 
fasas ut. 29 % av de tillfrågade svarade att de inväntar förtydligande om vilka ombyggnader 
som krävs för att anläggning ska anses som ny. (Svebio m.fl, 2008). Resultaten bekräftar att 
de nya reglerna direkt kan leda till investeringar, men även att hur regelverket om vad som är 
att betrakta som ”ny anläggning” är av stor betydelse för den framtida utvecklingen av den 
framtida kraftvärmeutbyggnaden.  

4.3.2. Ytterligare lagändringar 
Med syftet att förbättra begränsningsreglerna arbetades proposition 2008/09:22 fram under 
slutet av 2008. Denna innehåller bland annat: 

• Att produktionshöjande åtgärder som innebär en varaktigt ökad produktionskapacitet 
ska kunna tilldelas elcertifikat, på liknande sätt som redan sker för vattenkraft. En 
fördjupning i hur detta kan komma att ske hittas i bilaga 4. 

• Att Energimyndigheten får möjlighet att ge förhandsbesked angående ny 
tilldelningsperiod eller kapacitetsökningar, vilket kommer att förbättra 
elproducenternas planeringsmöjligheter och ge säkrare grunder för investeringar. 

• Att det är tydliggjort att en flytt av en anläggning inte berättigar en ny 
tilldelningsperiod. 

4.4. Sammanfattning 
• Elcertifikatsystemet ska ge 17 TWh ökad förnybar el till 2016 från 2003 års nivå. 

 
• Ett elcertifikat tilldelas varje MWh el som produceras från förnybara energikällor 

(med vissa undantag). Alla elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande 
en viss kvot. Kostnaden för elcertifikat belastar i slutledet elkonsumenten.  

 
• Biobränsleeldad kraftvärme är det kraftslag som tilldelas störst mängd elcertifikat och 

stod för 68,8 % av all tilldelning 2007. 
 

• 2007 infördes en tidsbegränsning på 15 år för tilldelning av elcertifikat. Detta för att 
undvika att stödja redan kommersiellt lönsamma anläggningar och skydda 
konsumenterna från höga kostnader. Anläggningar som fick stöd redan vid systemets 
införande fasas ut 2012 och 2014.   
 

• En utfasad anläggning kan berättigas till ytterligare 15 års tilldelning av elcertifikat 
om den genomgått såpass omfattande ombyggnationer att den kan betraktas som ny. 
Den praktiska tillämpningen av denna lag är under utredning. 
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5. Simuleringar 
I detta kapitel presenteras först simuleringarnas övergripande mål. Sedan redogörs vilka 
system som valts ut för att simuleras och varför. Efter det följer en presentation av 
modelleringsverktyg MODEST, hur simuleringarna läggs upp, motivering till indata och till 
sist resultaten av simuleringarna. Hur Mo 

5.1. Simuleringarnas huvudsakliga mål 
Målet med simuleringarna är att undersöka: 
 

• Hur elproduktionen förändras i de studerade systemen när elcertifikattilldelning 
försvinner. 

 
• Om ny tilldelning av elcertifikat motiverar nyinvesteringar i kraftvärme som inte redan 

är motiverad ur teknisk eller ekonomisk synvinkel, genom till exempel högre 
alfavärde7, verkningsgrad eller lägre driftkostnad. 

5.2. Val av studerade system 
Att modellera energisystem kräver både mycket indata och tid, vilket gör att endast ett fåtal 
system kan studeras inom tidsramen för detta arbete. Förhoppningen är därför att kunna välja 
ut system som i sammanhanget relativt enkelt kan modelleras och är tillräckligt representativa 
för att simuleringsresultaten ska kunna användas för att dra slutsatser om den totala påverkan 
på svenska kraftvärmesystem. En förutsättning är också att de förlorar tilldelning av 
elcertifikat till en kraftvärmeanläggning efter 2012 eller 2014. 
 
En sammanställning från Svensk Fjärrvärme över 2007 års kraftvärmeproduktion i Sverige 
visar att biobränslen dominerar som huvudsakligt bränsle i svenska kraftvärmeverk. Av totalt 
50 orter med kraftvärme har knappt 30 av dessa biobränsle som huvudbränsle. 
Avfallskraftvärme finns på 15 orter, där ungefär hälften även har biokraftvärme. Vid en 
jämförelse av totalt tillfört bränsle till kraftvärme är fördelningen grovt sett 40 % träbränslen, 
20 % avfall och 40 % övriga bränslen (fossila bränslen, torv m.fl.). Att övriga bränslen är en 
så pass stor andel beror till stor del på kolanvändning i Stockholm och Västerås och 
naturgasanvändning i Göteborg, Malmö och Lund.  
 
Växjö Energi AB (VEAB) är ett av de fjärrvärmeföretag som påverkas av den begränsade 
tilldelningen då deras kraftvärmeverk Sandvik II är en av de anläggningar som inte längre får 
elcertifikat efter 2012. Växjös energisystem liknar principmässigt många andra 
biokraftvärmebaserade system, är relativt enkelt uppbyggt och bör därför på ett tydligt sätt 
kunna visa principiella effekter. För att möta de minskade intäkterna diskuterar VEAB att 
investera i ny biokraftvärme för att få nya elcertifikat. Detta gör att verkliga potentiella 
investeringar kan undersökas, vilket gör systemet speciellt intressant att studera.  
 
Genom att utnyttja att modellen över Växjö redan är byggd kan den modifieras till ett 
”standardsystem”, där Växjö Energis specifika egenskaper tas bort. Standardsystemets 
kraftvärmeverk får exempelvis ett lägre alfavärde än det mycket höga Sandvik II har. I 
standardsystemet kan också ges möjlighet till kondensproduktion, vilket inte är särskilt 
vanligt i dagsläget, men eventuellt kan bli mer intressant i scenarion med ökade elpriser. I 
                                                 
7 Förhållandet mellan eleffekt och värmeeffekt. Ett högt alfavärde innebär att mycket el kan produceras i 
förhållande till värmeproduktion. 
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standardsystemet kan det även ges möjlighet till olika typer av investeringar, som exempelvis 
avfallskraftvärme. 
 
Det tredje systemet som väljs ut är Linköpings energisystem, som är annorlunda mot de två 
tidigare eftersom avfallskraftvärme är basproduktion. Kraftvärmeverket som förlorar sin 
elcertifikattilldelning är därmed mellanlast till skillnad mot i de två tidigare systemen. 
Systemet drivs av examensarbetets uppdragsgivare Tekniska Verken, som bedriver ett aktivt 
arbete inom området styrmedel och i ett tidigt skede vill få indikationer om vilken påverkan 
den begränsade tilldelningen ger företaget. En MODEST-modell finns dessutom redan 
tillgänglig vilket är en förutsättning för att kunna simulera ett komplext energisystem som det 
i Linköping. 

5.3. MODEST 
MODEST (Modell för Optimering av Dynamiska EnergiSystem med Tidsberoende 
komponenter och randvillkor) är ett simuleringsprogram utvecklat på avdelningen för 
energisystem vid Linköpings Universitet. Optimering kan göras av el- och värmeproduktion i 
allt från regionala, mindre energisystem till större system som nationer. MODEST 
huvudsakliga användningsområde är att undersöka lönsamheten i olika investeringsalternativ 
men optimerar även anläggningars drift. MODEST tillgodoser ett energisystems energibehov 
för varje angivet tidsintervall, genom att hitta det bästa nuvärdet av alla intäkter och utgifter 
under den givna simuleringsperioden.  
 
En av styrkorna med MODEST är programmets stora flexibilitet. Tidsindelningen är flexibel 
och möjliggör att till exempel värmebehov och energipriser detaljerat kan varieras över tiden. 
Dessutom kan ett stort antal anläggningar modelleras, vilka definieras själv av användaren 
eftersom inga färdiga moduler finns. Möjligheten att kunna modellera många olika typer av 
anläggningar och energisystem är därför stor.  
 
Det finns även begränsningar i programmet där den största är att optimeringen utförs med 
hjälp av linjärprogrammering. Hänsyn kan därför inte tas att anläggningar endast görs i vissa 
bestämda storlekar, vilket hade varit möjligt med heltalsvariabler. En annan begränsning är att 
lastberoenden inte kan modelleras. Elverkningsgrader och emissioner per producerad enhet 
blir i modellen därför oberoende av anläggningens last. (Henning, 1999) 
 
Ett aktuellt exempel på ett projekt där MODEST används är Regional 
Energisystemoptimering (RESO), där förutsättningarna undersöks för regional samverkan 
mellan energiföretag och industrier i Gävle, Sandviken och Älvkarleby genom att bilda en 
gemensam värmemarknad. Syftet är att undersöka samordningsvinsterna av att koppla 
samman energisystemen ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel. MODEST har 
dessutom använts i en uppsjö av exjobb för att studera systemmässiga konsekvenser av olika 
åtgärder eller framtidsscenarion.  
  
MODEST har existerat i olika versioner sedan 1986. Den första versionen för Windows 
utvecklades 1998, vilket ökade användarvänligheten betydligt jämfört med tidigare versioner. 
(Gebremedhin, 2003) För en detaljerad beskrivning av den matematiska uppbyggnaden av 
MODEST, se (Henning, 1999) 

5.4. Metod för simulering 
För de energisystem som simuleras inhämtas information om systemens utformning samt 
anläggningsdata från representanter för dessa. Indata i form av framtida bränslepriser kommer 
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för standardsystemet samt för Växjö främst att bestå av egna enklare principmässiga 
prognoser grundade i intervjuer och rapporter. Att fallföretagens verkliga bränslepriser inte 
används beror på att detta leder till att all indata inte kan publiceras. Om en egen prognos 
används ges läsaren full insyn i vilka indata resultaten grundas på. Då Tekniska Verken redan 
har en MODEST-modell grundad i faktiska bränslekostnader samt företagets egna prognoser 
bedöms det dock som fördelaktigt att använda denna modell utan att förändra indata. Viss 
indata gällande Linköpingsmodellen redovisas därför inte. 
 
För varje modell görs inledningsvis en rimlighetsbedömning där det undersöks om modellen 
beter sig på ett förväntat sätt vid variationer i olika indata. Ett antal perioder kommer 
dessutom att beräknas för hand och kontrolleras mot det resultat MODEST ger.  
 
För varje modell körs sedan ett referensfall där den aktuella anläggningen inte tilldelas 
elcertifikat. För simuleringarna undersöks värme- och elproduktion med hjälp av lastdiagram.  
Anläggningarna i modellerna fasas ut ur elcertifikatsystemet efter 2012, varpå alla modeller 
simuleras från 2013 och 15 år framåt. 
 
Efter detta ges MODEST möjligheten att investera i nya anläggningar. I standardsystemet ges 
möjlighet till dels ny bioeldad kraftvärme, men även avfallskraftvärme. I VEAB och Tekniska 
Verkens fall ges MODEST möjlighet att investera i de alternativ som företagen själva angett 
som intressanta alternativ. Investeringarnas lönsamhet undersöks samt om en fortsatt 
tilldelning av elcertifikat till befintliga anläggningar förändrar resultatet. Det undersöks också 
hur den förlorade tilldelningen påverkar lönsamheten genom att ge samma 
investeringsalternativ i kombination med fortsatt tilldelning till befintlig anläggning.   
 
Hur elcertifikaten påverkar el- och värmeproduktionen i befintliga anläggningar kommer att 
undersökas genom att göra simuleringar där tilldelningen av elcertifikat antas fortsätta efter 
2012. Detta gör att de produktionsmässiga förändringarna av förlorade elcertifikat kan 
studeras. 
 
Genom att variera bränslepriser, elpris, pris på utsläppsrätter och investeringskostnader kan 
slutsatser dras om hur robusta resultaten från körningarna är. Denna känslighetsanalys 
kommer också visa hur prisnivån på elcertifikat påverkar simuleringsresultaten. Då flera 
indata i realiteten påverkar varandra, som till exempel bränsle- och elpris, ska analysen i vissa 
fall snarare sägas visa olika prisförändringars påverkan än verkliga scenarion. 

5.5. Indata 
Det är en ytterst svår uppgift att förutsäga framtida priser på bränsle. Med hjälp av intervjuer 
och bland annat Energimyndighetens prognoser har dock egna enklare principmässiga 
prognoser tagits fram. Framför allt bränslepriserna är osäkra och simuleringarna kan därför 
inte sägas ge ett specifikt resultat, utan endast vilka resultat som fås givet antagna 
förutsättningar.  
 
Tidsindelningen i MODEST är uppdelat i 88 perioder över ett år vilket gör att variationer i 
värmelast och elpriser kan representeras på ett detaljerat sätt i modellen. Uppdelningen visas i 
bilaga 5. Nedan presenteras resonemangen bakom de indata som används för 
standardsystemet samt VEAB:s system. Indata till Tekniska Verkens modell grundas på det 
underlag ett antal expertgrupper under 2008 arbetat med att ta fram för en strategisk plan. 
Denna publiceras därför inte till fullo. Sammanfattande tabeller av använda indata hittas i 
bilagorna 6, 7 och 8. 
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5.5.1. Biobränsle- och torv 
Som grund för det biobränslepris som används i det de första två modellerna ligger främst 
Energimyndighetens långtidsprognos från 2006 (Energimyndigheten, 2006) och aktuella 
priser, men även information från Erik Linde och Ulf Severinsson, båda energiingenjörer på 
Tekniska Verken, har använts. Biobränsle antas i modellerna bestå av skogsflis, vilket under 
2007 hade ett medelpris på 158 kr/MWh i Sverige (Energimyndigheten, 2008j).  Enligt 
Lindhe (2008) är ett troligt scenario att priserna ökar relativt kraftigt de närmaste fem åren för 
att sedan plana ut och mer eller mindre följa inflationstakten. Anledningen till den stora 
prishöjningen är den kraftiga utbyggnad av biokraftvärme som nu sker och den stora 
efterfrågan som följer därefter. När priset höjs kommer det bli lönsammare att ta till vara mer 
skogsavfall än idag, i form av exempelvis stubbar, varpå prishöjningen hejdas i och med det 
ökade utbudet. En grov uppskattning görs att priset ökar med 50 % till 237 kr/MWh år 2013 
och att det därefter följer den allmänna prishöjningen i samhället.  
 
Medelpriset för stycketorv och frästorv 2007 var cirka 130 kr/MWh (Energimyndigheten, 
2008j). Energimyndigheten bedömde i sin långtidsprognos 2006 prisökningen på torv som 
långsammare än för biobränsle. Mellan 2004 och 2015 bedöms en ökning med drygt 5 % 
jämfört med ökningen för skogsflis som bedömts till drygt 30 % för samma period. Med 
grund i detta antas det som indata att 2007 års pris ökar med 3 % till 2013, vilket ger ett pris 
på 134 kr/MWh. Detta pris låts sedan också följa inflationen.  

5.5.2. Olja 
Oljepriser är starkt sammankopplade med världsekonomin i stort. Läget på världens 
finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen styr kraftigt var oljepriset hamnar. 
Efter att ha nått ett pris på nära 150 USD/fat råolja under sommaren 2008 har det tillsammans 
med världsekonomin därefter kraftigt sjunkigt för att i oktober ligga på ungefär hälften. 
Prisutvecklingen den närmaste framtiden beror mycket på hur snabbt stora oljekonsumenter 
och tillväxtländer som Kina och Indien hämtar sig efter finanskrisen. (Severinsson, 2008) Att 
för år 2013 och 15 år framåt förutspå oljepriset är givetvis mycket svårt, inte bara för en 
lekman utan även för experter. Vad som är relevant för denna utredning blir därför att anta ett 
rimligt referensvärde och sedan komplettera detta med varierade värden i en 
känslighetsanalys. 
  
I modellerna antas att den eldningsolja som används uteslutande är eldningsolja 5 (Eo5), med 
grund i att prisskillnaden mot Eo1 som också används antas försumbar i en längre prognos. 
Priset på Eo5 låg i oktober 2008 på cirka 2 900 kr/m3 samtidigt som Brent råolja kostar cirka 
66 $/fat. Ett energiinnehåll för Eo5 på 10,8 MWh/m3 (Bennstam, 2008) ger då ett pris på 
drygt 350 kr/MWh. International Energy Agency publicerar varje år en World Energy 
Outlook (IEA, 2008) som redogör för globala trender inom energiområdet, bland annat i form 
av framtida utbud och efterfrågan på olja och gas. I denna publikation prognostiseras 
råoljepriset öka upp till 100 $/fat till 2010 och sedan ligga kvar på denna nivå till 2015. Efter 
detta förutspås priset successivt öka för att 2030 ligga på 122 $/fat. Priset på eldningsoljor 
korrelerar med råoljepriset och Eo5-prisets nivå i modellerna antas därför grovt baserat på 
prognosen ligga på 530 kr/MWh år 2013 för att sedan öka med 1,12 % per år. Denna grova 
uppskattning grundar sig i en valutakurs på 7,70 SEK/USD. 
 
Önskas djupare insyn i påverkande faktorer på oljepriser hänvisas till bilaga 3 i 
Energimyndighetens korttidsprognos från 2008 (Energimyndigheten, 2008k) och IEA:s World 
Energy Outlook 2008. 



Kapitel 5 Simuleringar 
 

   34

5.5.3. El 
Priset på el är starkt kopplat till det på kol och koldioxid eftersom kolkondens är det 
produktionssätt som den största delen av tiden ligger på marginalen i Nordeuropa. Elpriset 
kommer i framtiden mer och mer följa de prisvariationer och den prisnivå som finns i 
Tyskland i takt med att mer överföringskapacitet byggs mellan tidigare skilda prisområden. 
En stor skillnad mellan de nordiska och tyska priserna är hur de varierar över dygnet. I 
Tyskland är prisskillnaden mellan höglast och låglast stor, medan priset i Sverige i princip är 
konstant över dygnet. De svenska priserna varierar däremot över året, till skillnad mot de 
tyska priserna som inte har några större säsongsvariationer. Anledningen till detta är att det 
svenska systemet är dimensionerat efter energitillgång och det tyska efter effektbehov. I de 
elpriser som används i modellerna har hänsyn tagits till att framtida prisvariationer kommer 
vara påverkade av det tyska variationsmönstret. Dessa priser grundas i Tekniska Verkens 
strategiska plan och antas öka med 1,5 % per år efter 2013. Medelpriset över året 2013 är 
enligt denna i genomsnitt 571 kr/MWh, vilket kan sättas i relation till 2007 års medelpris 280 
kr/MWh. Figur 7 visar elprisets utveckling samt den prognos som används i modellerna.  
 

 
Figur 7 Historiska elpriser (årsmedel) samt prognos (Nordpool, 2008 & Tekniska Verken) 

5.5.4. Avfall 
Det pris på avfall som används är hämtat från El från nya anläggningar (Hansson et al. 2007). 
Bränslekostnaden är där satt till -150 kr/MWh, vilket motsvarar en intäkt på cirka 450 kr/ton 
mottaget avfall. Kostnaden för drift- och underhåll är dock högre för avfall än för övriga 
bränslen. Priset i modellen antas konstant och följa inflationen.  Detta leder förmodligen till 
en överskattning av intäkten från avfallsmottagningen då utbyggnaden av avfallsanläggningar 
leder till ökad konkurrens och eventuellt lägre priser.  
 
Hur stor del av hushållsavfall som ska betraktas som biomassa för uppfyllande av mål är inte 
fastställt. Profu presenterar emellertid i sin rapport Uppdatering av SEA 3 – Sammansättning 
och egenskaper hos olika avfallsslag (Profu, 2006) en utredning av andelen fossilt och 
förnybart kol i hushållsavfall. Denna visar att ungefär 57 % av kolinnehållet i hushållsavfall 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
kr/MWh

Prognos

Trend 
2009-2013

Verkligt 
utfall 
årsmedel



Kapitel 5 Simuleringar 
 

   35

kan betraktas som förnybart, vilket också representerar energiinnehållet. Denna siffra kommer 
i simuleringarna användas för att beräkna andelen förnybar el från avfallskraftvärme.  

5.5.5. Elcertifikat 
Till skillnad mot bränslemarknaderna är elcertifikatmarknaden en politiskt skapad marknad. 
Därmed kan det även styras politiskt genom kvotplikten, vilken direkt reglerar efterfrågan på 
marknaden. Risken finns att den kraftiga vindkraftsexpansion som nu sker kan ge ett för stort 
utbud på marknaden, vilket skulle leda till prisminskningar. Det antas dock att om detta 
inträffar regleras kvotplikten så att priserna hålls uppe. Elcertifikatpriset i referensmodellerna 
sätts till 300 kronor, vilket i november 2008 motsvarar priset på forwardkontrakt för 2011-
2013. En bidragande orsak till att dessa har ett lägre pris än de mer kortsiktiga kontrakten är 
förmodligen den aktuella finansiella oron, vilket leder till att företag behöver säkra sina 
intäkter. 

5.5.6. Skatter 
Biobränslen betraktas som sagt som koldioxidneutrala och är befriade från energi- och 
koldioxidskatt. Torv klassificeras som långsamt förnybar och belastas med svavelskatt (50 
kr/ton).  Blandat hushållsavfall antas från 2013 och framåt vara befriat från energi- och 
koldioxidskatt vid kraftvärmeproduktion. Med nuvarande skattesystem betalas koldioxidskatt 
baserat på en schablon att 12,5 % av blandat hushållsavfall är att betrakta som fossilt. 
 
Kraftvärme betalar endast 21 % av full koldioxidskatt. Då energibolag innefattas av 
utsläppsrätthandeln är de berättigade till 6 % avdrag utöver detta. I simuleringarna antas även 
att förslaget att 2010 sänka skattenivån med ytterligare cirka 7 % införs. 
 
För värmeproduktion i hetvattenpanna görs antagandet i simuleringarna att 79 % avdrag på all 
koldioxidskatt kan göras på grund av industrileveranser. 

5.5.7. Utsläppsrätter 
Tilldelningen av utsläppsrätter under den första handelsperioden mellan 2005 och 2007 var 
för generös, vilket ledde till ett kraftigt överskott av utsläppsrätter på marknaden. Då EG-
kommission antydde att tilldelningen skulle stramas åt till den andra handelsperioden 
stabiliserades dock kontrakten med leverans efter 2007. Eftersom det pris som sätts in i 
modellen ska gälla för 2013 och framåt bygger priset mycket på den tilldelning som kommer 
att göras för en tredje handelsperiod. För att kunna nå de uppsatta målen till 2020 kommer 
tilldelningen fortsatt behöva vara knapp. Ett forwardkontrakt med leverans i december 2008 
kostar i skrivande stund (november 2008) 18.50 EUR. Ett framtida pris på utsläppsrätter antas 
vara 250 kronor/ton koldioxid i referensmodellerna, vilket är samma pris som 
Energimyndigheten använder i sin långtidsprognos från 2006. Det antas att ingen 
gratistilldelning av utsläppsrätter sker till energisektorn i en tredje handelsperiod.  
 
För att MODEST ska kunna beräkna mängden koldioxidutsläpp och behovet av utsläppsrätter 
behövs emissionsfaktorer (kg CO2/MWh bränsle), vilket har hämtats från Naturvårdsverkets 
webbplats (Naturvårdsverket, 2008b). Koldioxid från förbränning av hushållsavfall behöver 
inte täckas med utsläppsrätter. 

5.5.8. Investerings- och driftskostnader 
Kostnader och teknisk prestanda för potentiella investeringar som används för 
standardmodellen hämtas från El från nya anläggningar (Hansson et al. 2007). I övrigt är 
investerings- och driftkostnader de som Växjö Energi och Tekniska Verken angett. I och med 
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rådande finanskris har investeringskostnaderna sjunkit, eftersom de korrelerar med bland 
annat råvarupriser. Världsekonomin antas dock ha återhämtat sig till 2013. Använda 
investerings- och driftkostnader för  respektive modell kan hittas i bilaga 6, 7 och 8. 
 
För Växjö och standardsystemet är även driftkostnader hämtade från (Hansson et al. 2007) 
eftersom specifik indata inte kunnat inhämtas. Detta har också lett till att driftskostnaderna i 
dessa system är samma för gamla och nya anläggningar. I relation till bränslepriser handlar 
detta om små skillnader.     

5.5.9. Övergripande antaganden och förenklingar 
• Den minskade maxlast och elverkningsgrad som uppstår vid rökgaskondensering 

modelleras på ett förenklat sätt. En extra kostnad motsvarande 5 % av elpriset belastar 
rökgaskondenseringen för den del ånga som går till elproduktion. Detta innebär att 
mer el kan produceras i modellen än i verkligheten, men att den istället är något 
dyrare. 

• Diskonteringsräntan som används är genomgående 6 %. 
• Den totala värmelasten har i samtliga modeller fördelats ut med en fördelning från 

Tekniska Verken, vilket i praktiken likställer temperaturvariationer över året i 
Linköping och Växjö.  

• I standardsystemet samt för Växjö har ingen hänsyn tagits till egenförbrukning av el, 
vilket i verkligheten innebär vissa skattekostnader. 

• Förutom de förändringar som nämnts i kapitel 5.4.5, antas skatter och skatteregler vara 
samma som 2008.  

• Då kväveavgiften är ett nollsummespel görs förenklingen att kväveavgiften är noll i de 
tre modellerna. 

• Möjlig värmeåtervinning vid rökgaskondensering antas i modellen förändras linjärt i 
förhållande till panneffekt.  

• Som redan nämnts i kapitel 5.4.5 antas all hetvattenproduktion med fossila bränslen 
kunna allokeras till industrileveranser. 

• Då MODEST alltid måste fylla värmebehovet påverkar inte fjärrvärmepriser hur 
produktionen optimeras och har därför inte angivits.  

5.6. Växjö Energi 
Kraftvärmeverket Sandvik II är tillsammans med en biobränsleeldad hetvattenpanna 
huvudanläggningarna i Växjös system. Sandvik II kan ge 66 MW värme och 38 MW el (i 
praktiken 34-35 MW) och eldas med främst biobränsle men även torv. Utmärkande för 
Sandvik II är ett mycket högt alfavärde. Biobränslepannan har en effekt på 25 MW och har en 
rökgaskondensor som kan ge 8 MW. Utöver dessa finns reservanläggningar i form av det 
oljeeldade kraftvärmeblocket Sandvik I samt olje- och elhetvattenpannor. Dessutom finns en 
hetvattenackumulator som jämnar ut lasten. Det finns ingen möjlighet till kondensproduktion. 
Värmeproduktionen uppgick 2007 till 552 GWh och elproduktionen till 192 GWh. För 2009 
budgeteras en värmeproduktion på knappt 600 GWh och en obetydlig ökning prognostiseras 
för de fem följande åren. Värmelasten för år 2013 antas därför vara 600 GWh. Mer detaljerad 
indata för Växjömodellen finns i bilaga 6. 

5.6.1. Växjö Energis situation 
Sandvik II kommer att förlora tilldelningen av elcertifikat från och med 2013. De senaste två 
åren har intäkterna från elcertifikaten uppgått till mellan 40 och 50 miljoner kronor och Lars 
Ehrlén, affärsområdeschef Kraft och Värme, menar att elcertifikaten kraftigt styr vilka 
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investeringar som planeras. VEAB:s styrelse har gett i uppdrag att en investering ska göras i 
ny elcertifikatberättigad produktion. De mest intressanta alternativen som identifierats är att 
investera i ett kraftvärmeblock med effekt och prestanda som Sandvik II eller att istället satsa 
på en mindre kraftvärmeanläggning, med en ångeffekt på 50 MW eller mindre. Den mindre 
anläggningen skulle i så fall få ett sämre elutbyte. Tidsplanen för investeringen är inte helt 
klar men målet är att kunna få ut 15 års elcertifikat, vilket betyder att investeringen behöver 
vara på plats innan 2015. 

5.6.2. Antaganden och förenklingar 
Ackumulatorn är svår att modellera på ett helt rättvisande sätt i MODEST. Då medelvärden 
används som indata för värmelasten antas det dock att dessa motsvarar den utjämning av last 
som ackumulatorn innebär. Elpannan har enligt uppgift från Lars Ehrlén på VEAB inte 
använts i praktisk drift på många år och lämnas därför utanför modellen. Sandvik II är 
avställd under sommaren på grund av minlast och revisioner, vilket den också är i modellen. 
Rökgaskondenseringen stängs i praktiken av under vår och höst, då elproduktionen 
prioriteras. I modellen lämnas det dock till MODEST att välja när det är lönsamt eller inte att 
köra rökgaskondensering. Det gamla kraftvärmeblocket Sandvik I fungerar i stort sett endast 
som reservkapacitet i nuläget. Med de stigande elpriser som antas i modellen lämnas det dock 
fritt för MODEST att använda anläggningen. MODEST ger den optimala produktionen för 
2013-2028 presenterat över ett år. Eftersom vissa indata förändras över tiden är resultatet ett 
slags genomsnitt för de 15 åren. 

5.6.3. Referenssystem 
I referensmodellen tilldelas Sandvik II inte några elcertifikat eftersom simuleringen görs från 
2013. Lastdiagrammet8 i figur 8 visar resultatet från simuleringen av referenssystemet. 

 
Figur 8 Referens Växjö 
                                                 
8 I rapportens lastdiagram är årets timmar sorterade efter värmebehov. Timme 1 visar alltså värmeproduktionen 
vid årets största värmebehov och timme 8760 visar värmeproduktionen under årets lägsta. 
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Utläsas ur diagrammet kan att rökgaskondensering alltid körs på maxkapacitet. En annan 
reflektion är att det vid ett totalt effektbehov på cirka 130 MW blir lönsammare att avstå viss 
elproduktion och istället använda motsvarande ånga till värmeproduktion, dvs. direktvärme. 
Detta gör att oljeeldning kan undvikas under dessa perioder. Under årets allra kallaste dagar är 
dock elpriset samtidigt så högt att det blir lönsamt att starta det oljeeldade Sandvik I. El och 
värmeproduktion visas i tabell 2.  
 
 Energi [GWh] 
Värmebehov 600 
Sandvik II Mottryck 355 
Sandvik II Rökgaskond. 137 
Sandvik II Direktvärme 11 
HVC Biobränsle 95 
HVC Olja 0,4 
Mottryck Sandvik I 1,5 
  
Total Elproduktion 182 
Varav grön el9 163 
Elcertifikatberättigad el 0 (181,5) 
  
Utsläppsrätter [st] 720 

Tabell 2 Referens Växjö 

5.6.4. Elcertifikatens påverkan på produktionen 
Den första simuleringen som görs här är att undersöka vilka förändringar i produktion som 
kommer att uppstå då Sandvik II förlorar tilldelningen av elcertifikat. Detta görs genom att 
modellera ett scenario då Sandvik II antas behålla tilldelningen även efter 2012. Resulterande 
värmelastdiagram visas i figur 9. 

                                                 
9 El som kan inräknas i de nationella målen för förnybar energi, dvs. inte torv eller olja. 
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Figur 9 Sandvik II tilldelas elcertifikat (300 kr) 

Ur diagrammet kan utläsas att rökgaskondensering används betydligt mindre i detta scenario 
jämfört med referenssystemet (figur 8 sid. 37). Det blir inte heller lönsamt att avstå 
elproduktion för att köra direktvärme. Intäkten från elproduktionen väger alltså tyngre än 
kostnaden att börja elda olja. Oljeanvändningen ökar därför i detta scenario jämfört med 
referenssystemet. Resultaten visas i tabell 3. 
 
 Elcert. 300 kr [GWh] Referens [GWh] 
Värmebehov 600 600 
Sandvik II Mottryck 399 355 
Sandvik II Rökgaskond. 100 137 
Sandvik II Direktvärme 0 11 
HVC Biobränsle 95 95 
HVC Olja 4 0,4 
Mottryck Sandvik I 1,5 1,5 
   
Total Elproduktion 204 182 
Varav grön el  183 163 
Elcertifikatberättigad el 203,5 0 (181,5) 
   
Utsläppsrätter [st]  1756 720 

Tabell 3 Sandvik II tilldelas elcertifikat (300 kr) 

Skillnaden i elproduktion mellan dessa två simuleringar uppgår till 22 GWh, vilken grundas i 
att mer mottrycksproduktion körs på bekostnad av rökgaskondenseringen. Det kan också 
noteras att den biobränsleeldade hetvattenpannan inte påverkas alls av de ändrade 
förutsättningarna.  
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Vidare testas hur produktionen påverkas vid andra nivåer på elcertifikatpriset. En höjning från 
300 kronor ger ingen förändring alls i produktionen, vilket tyder på att en nivå på 300 kronor 
är tillräcklig för att mottrycksproduktion ska köras så mycket som möjligt. En prisnivå på 200 
kronor ger nästan samma ökade elproduktion som referensnivån 300 kronor. Om priset endast 
skulle vara 100 kronor skulle elproduktionen öka till 193 GWh från referenssystemets 182 
GWh.  Elproduktion i förhållande till elcertifikatpris visas i tabell 4. 
 
 Elproduktion [GWh]  Grön el [GWh] Elcertifikat [GWh] 
Referens (inga elcertifikat) 182 163 0 (181,5) 
Elcertifikatpris 100 kr 193 174 192,5 
Elcertifikatpris 200 kr 201 181 200,5 
Elcertifikatpris 300 kr 204 183 203,5 

Elcertifikatpris 400 kr 204 183 203,5 

Tabell 4 Elproduktion beroende på elcertifikatpris 

För att testa robustheten i resultaten har även förändrade elpriser, bränslepriser och 
utsläppsrättspriser simulerats. Att ändra elpriset har i princip samma effekt som att ändra 
priset på elcertifikat eftersom i stort sett all elproduktion är elcertifikatberättigad. Den enda 
skillnaden i Växjös fall är att även Sandvik I påverkas. Att höja elpriserna med 50 % ger 
därför i princip samma förändring gällande grön elproduktion som om Sandvik II skulle få 
behålla sin tilldelning av elcertifikat (vid ett pris på 300 kronor). En ökning av 
referenssystemets elprisnivå med 20 % ger ungefär samma påverkan på elproduktionen som 
en elcertifikatnivå på 100 kronor. På samma sätt ger lägre elpriser att elcertifikatpriset får 
större påverkan på produktionen. 
 
Om bränslepriset för Sandvik II skulle minska med 20 % fås ungefär samma effekt som av att 
få elcertifikat värt 100 kronor. Att höja priset med 20 % ger ingen påverkan alls, beroende på 
att rökgaskondenseringen redan körs till fullo i referenssystemet.  
 
Eftersom olja är det av VEAB:s bränslen klart mest påverkas av förändringar i priset på 
utsläppsrätter kan detta tänkas symbolisera även förändringar i oljepris. Då priset på 
utsläppsrätter sänks från referenssystemets 250 kronor till 150 kronor ges i princip ingen 
förändring alls i produktionen. Om priset sätts till 0 kronor, vilket från referensmodellen 
skulle kunna symbolisera ett kraftigt sänkt oljepris fås effekten att olja körs istället för den 
direktvärme som kördes i referensfallet. Vid denna nivå börjar Sandvik I också konkurrera 
med biobränslepannan då elpriset är som allra högst, men det krävs ännu större 
prisminskningar för att oljan i betydande mängd ska ersätta biopannan.  

5.6.5. Elcertifikatens påverkan på investeringar 
Som nämnts i början på kapitlet är inte MODEST uppbyggt så att det naturligt går att 
undersöka investeringar i en specifik storlek på anläggning. Istället investerar programmet i 
den storlek som ger det bästa nuvärdet efter övriga indata. Då investeringskostnaden matas in 
som kronor per installerad turbineffekt styr dock denna faktor vilken anläggningsstorlek som 
är möjlig. Detta eftersom det i förhållande till effekt är billigare att investera i en större 
anläggning än en liten. Detta betyder att ett resultat från MODEST inte är rättvisande om 
programmet väljer att installera i en annan effekt än den investeringskostnaden motsvarar.  
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Det första alternativet som simuleras är att från referensmodellen ge MODEST möjlighet att 
investera i en anläggning med samma prestanda, storlek och bränsle som Sandvik II, med 
skillnaden att denna nya anläggning blir berättigad till elcertifikat. Resultatet från denna 
simulering är att en investering i 8 MW eleffekt görs av MODEST. För att överensstämma 
med angiven investeringskostnad skulle dock effekten behöva uppnå cirka 34-35 MW. 
Genom att testa att höja priset på elcertifikat undersöks sedan vilken prisnivå som krävs för att 
en investering i denna storlek ska bli lönsam. Resultatet blir ett pris på cirka 700 kr vilket 
innebär att en investering i en ny anläggning i Sandvik II:s storlek inte är ekonomiskt 
motiverad. 
 
Det andra alternativet Växjö identifierat är att investera i en hälften så stor anläggning som 
Sandvik II, med något sämre elutbyte. Vid referensnivån på 300 kronor i elcertifikatpris 
investerar MODEST i princip inte alls. Även för den mindre anläggningen visar det sig att det 
krävs en prisnivå för elcertifikat på närmare 800 kronor för att få ett bättre nuvärde än i 
referenssystemet. En investering i denna anläggning är därmed inte heller lönsam.   

5.7. Standardsystemet 
Inga kraftvärmebaserade fjärrvärmesystem är helt lika men detta system är ändå tänkt att visa 
något av ett svenskt typsystem. I grunden är det mycket likt Växjös system, men egenskaper 
som Sandvik II:s mycket höga alfavärde har sänkts till en mer normal nivå. Baslast i systemet 
är ett kraftvärmeverk eldat med biobränsle. Mellanlast är en biobränsleeldad hetvattenpanna 
och topplast en oljeeldad dito. I systemet antas det finnas möjlighet till att kyla bort 
överkottsvärme med hjälp av en 30 MW återkylare10, vilket innebär att el kan produceras utan 
värmeunderlag. I praktiken innebär en återkylare en investeringskostnad, men i förhållande 
till investeringskostnaden för en ny anläggning kan denna i princip antas försumbar. 
Kondensproduktion är i dagsläget ovanligt i Sverige men vid det framtida högre elpris som 
används i modellerna blir alternativet mer attraktivt. Kraftvärmeverket kan producera 10 MW 
el och 41 MW värme, vilket ger ett mer normalt alfavärde. Anläggningen är även utrustad 
med rökgaskondensering på 10 MW, där värmeåtervinningen kan varieras. Biobränslepannan 
kan ge 25 MW (inklusive rökgaskondensering) och oljepannan 50 MW. Det totala 
värmebehovet antas vara 400 GWh. Mer utförlig indata redogörs för i bilaga 7. 

5.7.1. Situationen för standardsystemet 
Det antas att kraftvärmeverket i systemet (kallat KVV I i diagram och tabeller) förlorar sin 
tilldelning av elcertifikat 2012. Alternativ för att hålla uppe avkastningen i företaget är att 
investera antingen i ett avfallskraftvärmeverk eller i ett nytt biokraftvärmeverk. 

5.7.2. Referenssystem 
Figur 10 visar värmelastdiagrammet för referenssystemet. Precis som för Växjö visas 
resultaten för ett slags genomsnittsår mellan 2013 och 2028. 

                                                 
10 I princip en värmeväxlare där överskottsvärme i fjärrvärmenätet värmeväxlas mot luft eller ett vattendrag. 
Detta möjliggör att el kan produceras utan värmeunderlag, som vid kondensdrift. 
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Figur 10 Referens standardsystemet 

I jämförelse med Växjö körs här mycket mer direktvärme. Detta har sin grund dels i att det 
finns mer olja i systemet samt att kraftvärmeverket har ett lägre alfavärde. Precis som i 
Växjös referenssystem körs rökgaskondenseringen i stort sett maximalt. Det produceras trots 
möjlighet inte någon kondensel, vilket innebär att inte återkylaren används. Detta kan utläsas i 
tabell 5 tillsammans med värme och elproduktion. De vertikala linjerna till vänster i figur 10 
kommer från att det vid enstaka timmar med högt elpris körs mottrycksproduktion. 
 
 Energi [GWh] 
Värmebehov 400 
Mottryck KVV I 167 
Rökgaskond. KVV I 64 
Direktvärme KVV I 43 
HVC Biobränsle 117 
HVC Olja 8 
  
Total Elproduktion 54 
Varav grön el 54 
Kondensel 0 
  
Utsläppsrätter [st] 2 402 

Tabell 5 Referens standardsystemet 

5.7.3. Elcertifikatens påverkan på produktionen 
Som första simulering antas kraftvärmeverket få behålla sin tilldelning av elcertifikat och att 
priset är 300 kronor. Genom att jämföra med referensfallet kan det då utläsas vilka 
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produktionsförändringar som sker då elcertifikattilldelningen förloras. Värmelastdiagrammet i 
figur 11 fås då som resultat. Jämför med referensfallet på sida 42. 

 
Figur 11 KVV I tilldelas elcertifikat (300 kr) 

Med elcertifikat produceras alltså ingen direktvärme, vilket betyder att 
mottrycksproduktionen är så mycket värd att den inte är värd att offra mot att producera 
mindre värme med olja. Rökgaskondenseringen minskas inte trots elcertifikaten. Återkylaren 
används inte alls eftersom det inte blir lönsamt med kondensproduktion trots elcertifikat. 
Resultaten sammanställs i tabell 6. All elproduktion kommer i standardsystemet från 
biobränslen varpå grön el blir samma sak som elcertifikatberättigad el.  
 
 Elcert. 300 kr [GWh] Referens [GWh] 
Värmebehov 400 400 
   
Mottryck KVV I 200 167 
Rökgaskond. KVV I 64 64 
Direktvärme KVV I 0 43 
HVC Biobränsle 117 117 
HVC Olja 19 8 
   
Total Elproduktion 64 54 
Varav grön el 64 54 
Kondensel 0 0 
   
Utsläppsrätter [st] 5 448 2 402 

Tabell 6 KVV I tilldelas elcertifikat (300 kr) 
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Vidare testas hur produktionen förändras med förändrat pris på elcertifikaten. Förutom att 
kondensmöjligheten inte utnyttjas används all elproduktionskapacitet redan vid en prisnivå på 
300 kronor. Därför undersöks vilken prisnivå som krävs för att det ska bli lönsamt att 
producera kondensel. Det visar sig att detta blir lönsamt först med ett elcertifikatpris på 
ungefär 550 kronor. Vidare undersöks även hur produktionen förändras vid prisnivåer på 200 
kronor respektive 100 kronor. Resultaten visar att el- och värmeproduktionen inte förändras 
alls om elcertifikatpriset är 300 istället för 200 kronor. Ett pris på 100 kronor ger en marginell 
skillnad mot referensfallet. Den stora skillnaden sker alltså mellan 0 och 100 kronor. I detta 
fall skulle ett något högre elpris än i prognoserna leda till att effekten av uteblivna elcertifikat 
blir mycket små.  
 
 Elproduktion [GWh] 
Referens (inga elcertifikat) 54 
Elcertifikatpris 100 kr 62 
Elcertifikatpris 200 kr 64 
Elcertifikatpris 300 kr 64 
Elcertifikatpris 400 kr 64 

Tabell 7 Elproduktion beroende på elcertifikatpris 

Då el endast kan produceras i kraftvärmeverket påverkar ett förändrat elpris på exakt samma 
sätt som elcertifikatpriset. Då elproduktionen enligt tabell 7 påverkas mycket vid endast en 
mindre ökning av ersättningen för el skulle en mindre ökning av elpriset ge lika stor effekt 
som om tilldelning av elcertifikat hade fortsatt. Förändringar i biobränslepris ger relativt små 
effekter på elproduktionen. Om priset för utsläppsrätter istället för referensfallets 250 kronor 
istället skulle sjunka till 150 kronor ökas elproduktionen relativt kraftigt då det blir 
lönsammare med mottrycksproduktion än att producera den direktvärme som görs i 
referensfallet. 

5.7.4. Elcertifikatens påverkan på investeringar 
Det första investeringsalternativet är en likadan biokraftvärmeanläggning som den befintliga, 
det vill säga på 10 MWel. Investeringskostnaden är tagen från El från nya anläggningar och är 
satt till 37 miljoner kr/MWel. MODEST investerar då i en anläggning på ungefär hälften av 
angiven storlek. Den investering som MODEST gör är alltså inte rättvisande då kostnaden per 
MW är högre än angivet för en mindre anläggning. En korrekt investeringskostnad för denna 
mindre anläggning ger en ännu mindre anläggning. En investering i en likadan anläggning 
som befintlig kan därmed konstateras vara olönsam. Ett elcertifikatpris på drygt 600 kronor 
krävs för att en investering i denna anläggning ska göras av MODEST. Investeringskostnaden 
behöver minskas till hälften för att investeringen ska göras. 
 
Det andra investeringsalternativet som ges är en avfallsanläggning på 3 MWel. Denna antas 
vara liten nog att klara sommarlasten och är därför endast avställd en månad för revision. 
Investeringskostnaden kommer från El från nya anläggningar och är 110,5 miljoner kr/MWel. 
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Figur 12 Investering 3 MWel Avfall 

MODEST väljer att investera i anläggningen som blir ny basanläggning i systemet, vilket ses i 
figur 12. Investeringskostnaden kan dessutom ökas med över 50 % innan MODEST investerar 
i en mindre anläggning. I förhållanden till referensfallet är nuvärdet i storleksordningen 
dubbelt så bra. Värme- och elproduktion fördelas enligt tabell 8. Observera att ”grön el” även 
innefattar biomassadelen i avfall och inte kan likställas med elcertifikatberättigad el här. 
 
 Invest. 3 MW avfall [GWh] Referens [GWh] 
Värmebehov 400 400 
   
Mottryck Avfall 121 - 
Rökgaskond. Avfall 21 - 
Direktvärme Avfall 0,04 - 
   
Mottryck KVV I 162 167 
Rökgaskond. KVV I 54 64 
Direktvärme KVV I 8 43 
HVC Biobränsle 34 117 
HVC Olja 0,9 8 
   
Total Elproduktion 76 54 
Varav grön el 46 54 
Kondensel 0,08 0 
   
Utsläppsrätter [st] 264 2 402 

Tabell 8 Investering 3 MWel Avfall 
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Den totala elproduktionen ökar alltså kraftigt från referensfallet men den gröna elen minskar. 
En simulering görs även där möjlighet till investering ges och det antas att kraftvärmeverket 
får fortsatt tilldelning efter 2012. MODEST väljer att investera även i detta fall och den enda 
produktionsmässiga skillnaden mot föregående simulering är att viss direktvärme körs från 
avfallsanläggningen istället för från kraftvärmeverket. Resultatet är även här okänsligt för 
höjda investeringskostnader.  
 
Nästa möjliga investering är en avfallsanläggning på 10 MWel. Investeringskostnaden för en 
sådan anläggning antas vara 90 miljoner/MWel, vilken är en uppskattning utifrån de 
investeringskostnader som anges i El från nya anläggningar 2007 Resulterande lastdiagram 
visas i figur 13. 

 
Figur 13 Investering 10 MWel Avfall 

MODEST investerar även i en sådan anläggning och producerar kondensel då inte 
värmeunderlaget räcker till, vilket kan ses i tabell 9. Nuvärdet för detta scenario är ytterligare 
något bättre än för en anläggning på 3 MWel. Detta resultat är känsligare för höjda 
investeringskostnader. Vid 30 % högre pris vill MODEST investera i en något mindre turbin.  
Vid ett scenario där elcertifikattilldelningen skulle vara kvar investerar MODEST även då i 10 
MWel. Detta resultat är dock mycket känsligt för höjda investeringskostnader.   
 
 Invest. 10 MW avfall [GWh] Referens [GWh] 
Värmebehov 400 400 
   
Mottryck Avfall 321 - 
Rökgaskond. Avfall 46 - 
Direktvärme Avfall 0 - 
   
Mottryck KVV I 63 167 
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Rökgaskond. KVV I 20 64 
Direktvärme KVV I 0 43 
HVC Biobränsle 0,8 117 
HVC Olja 0 8 
   
Total Elproduktion 101 54 
Varav grön el 74 54 
Kondensel 13 0 
   
Utsläppsrätter [st] 0 2 402 

Tabell 9 Investering 10 MWel Avfall 

Den förnybara elen ökar i detta scenario trots att endast drygt hälften av energin från avfall 
räknas som förnybar. Den totala elproduktionen fördubblas från referensfallet i och med att 
den totala mängden mottrycksproduktion ökar kraftigt. Kondenselen är också en bidragande 
faktor till ökningen.  

5.8. Linköpings energisystem  
Linköpings energisystem är relativt komplext och el och värme kan produceras på många 
olika sätt. Basproduktion är avfallseldad kraftvärme på Gärstadverket, vars nya del (P4) kan 
producera 83 MW värme och 19 MW el. Ytterligare kapacitet finns i den gamla delen (P1-P3) 
som kan ge 100 MW värme och 50 MW el. Elproduktionen i den gamla delen körs dock 
mycket sparsamt då den delvis produceras med en oljedriven gasturbin, vilket ger höga 
bränslekostnader. Anläggningen Kraftvärmeverket har tre pannor som har en gemensam 
ångstam och kan driva tre turbiner. Panna 1 eldas huvudsakligen med kol och gummi, Panna 2 
med olja och Panna 3 med biobränslen. Elcertifikat genereras från all produktion från Panna 3 
samt från den 10 % inblandning av biobränsle som görs i Panna 1. Ångproduktion från de tre 
pannorna är totalt 295 MW och total eleffekt är på cirka 95 MW vid mottrycksproduktion. 
Förutom Gärstadverket och Kraftvärmeverket finns bland annat mindre biobränslepannor, 
reservkraft i form av ett dieseldrivet kraftvärmeverk samt vattenkraft med drygt 90 MW. 
Knappt 1 600 GWh värme och 730 GWh el producerades totalt i Tekniska Verkens 
energisystem 2007. (Tekniska Verken, 2007) Bortkylning av överskottsvärme kan göras både 
genom återkylning och genom kallkondensering i Stångån, vilket möjliggör elproduktion utan 
värmeunderlag. 

5.8.1. Tekniska Verkens situation 
Den elcertifikatberättigade delen av Tekniska Verkens elproduktion kommer från 
Kraftvärmeverket och vattenkraft. All denna tilldelning försvinner från och med 2013 vilket 
som tidigare nämnts innebär en intäktsminskning i storleksordningen 60 miljoner kronor. 
Tekniska Verken står inför ett investeringsbeslut inom den närmaste framtiden, dock inte som 
en direkt följd av den förlorade intäkten från elcertifikat. Däremot styr elcertifikatsystemet 
vilka investeringar som blir lönsamma. De investeringsalternativ som diskuteras i skrivande 
stund är att bygga ett helt nytt biokraftvärmeverk eller att byta ut kolpannan i 
Kraftvärmeverket mot en biopanna. Denna ombyggnad skulle i så fall vara tillräckligt 
omfattande för att vara berättigad till elcertifikat. Detta kan dock inte ses som säkert innan 
reglerna om ny anläggning är klara. 

5.8.2. Antaganden och förenklingar 
Till skillnad mot de två tidigare systemen bygger simuleringen av Linköping på Tekniska 
Verkens egen modell och indata. Detta eftersom en färdig modell som redan används för 
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strategisk planering har funnits tillgänglig. All detaljindata till modellen kommer inte 
redovisas, men är i stora drag liknande övriga modellers indata. Denna modells uppbyggnad 
gör att de lastdiagram som visas gäller för simuleringarnas fem första år. En förenkling i 
modellen är att bränsleblandningen i kolpannan är konstant. I praktiken skulle ett minskat stöd 
för den förnybara elen kunna leda till att denna mix förändras. På grund av att 
fjärrvärmesystem i Linköping innefattar många anläggningar inkluderas rökgaskondensering 
under anläggningarnas namn i diagrammen för att förenkla läsningen. Återkylning visas som 
negativ värme i diagrammen. Den bortkylda värmen vid kondensproduktion når inte 
fjärrvärmenätet och syns därför inte explicit. Tekniska Verkens egna modell är uppbyggd på 
ett annat sätt än de övriga systemen och resultaten visas därför för de första 5 åren i 
simuleringen, till skillnad mot alla 15 år som visats i de två tidigare undersökta systemen.  

5.8.3. Referenssystem 
Kraftvärmeverket tilldelas alltså inte längre elcertifikat från och med 2013, vilket är det år då 
alla simuleringar startas. Detta berör direkt de anläggningar i resultatdiagrammen som 
benämns som träpannan och kolpannan (10 % inblandning av biobränsle).  

Figur 14 Referens Linköping 

Figur 14 visar att avfallsförbränning från Gärdstad är baslast och att biobränslepannan följt av 
kolpannan och mindre biobränslepannor är mellanlastanläggningar. Oljepannan börjar eldas 
vid ett effektbehov på drygt 260 MW. Den totala värme och elproduktionen visas i tabell 10.  
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 Energi [GWh] 
Värmebehov 1681 
  
Gärdstad P4 (Avfall) 503 
Gärdstad P1-P3 (Avfall) 541 
Träpannan 304 
Kolpannan 188 
Oljepannan 92 
  
Total Elproduktion 342 
Varav grön el  181 
Elcertifikatberättigad el 0 (72) 
  
Utsläppsrätter [st] 150 530 

Tabell 10 Referens Linköping 

5.8.4. Elcertifikatens påverkan på produktionen 
För att undersöka elcertifikatens påverkan simuleras därefter varianter där Kraftvärmeverket 
får behålla tilldelningen av elcertifikat efter 2012. Detta visar vilka produktionsförändringar 
som sker när elcertifikattilldelningen försvinner. I figur 15 visas hur produktionen kommer att 
ske om elcertifikatpriset kommer att ligga på 300 kronor efter 2012. Som redan nämnts syns 
endast den värme som kyls bort i återkylaren, inte den som kyls från kondensproduktion.  

 
Figur 15 Kraftvärmeverket tilldelas elcertifikat (300 kr) 
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I tabell 11 visas produktion i tabellform. Där kan det utläsas att träpannan relativt kraftigt ökar 
sin produktion. Av den totala värmeproduktionen på 438 GWh är 122 GWh bortkyld värme 
av den typ som inte syns i lastdiagrammet.  
 
 Elcertifikat 300 kr  [GWh] Referens [GWh] 
Värmebehov 1681 1681 
   
Gärdstad P4 (Avfall) 499 503 
Gärdstad P1-P3 (Avfall) 543 541 
Träpannan 438  304 
Kolpannan 188 188 
Oljepannan 96 92 
   
Total Elproduktion 386 342 
Varav grön el 225 181 
Elcertifikatberättigad el 116 0 (72) 
   
Utsläppsrätter [st] 152 229 150 530 

Tabell 11 Kraftvärmeverket tilldelas elcertifikat (300 kr) 

Vidare testas hur produktionen påverkas vid andra nivåer på elcertifikatpriset. En höjning från 
referenssystemets 300 kronor ger ingen förändring i produktionen. En prisnivå på 200 kronor 
ger nästan samma ökade elproduktion som referensnivån 300 kronor. Om priset endast skulle 
vara 100 kronor skulle elproduktionen förändras något ytterligare men den stora skillnaden 
ligger mellan 0 kronor och 100 kronor. En höjning av elpriset skulle alltså även här ta bort 
stora delar av de effekter som elcertifikaten ger.  Elproduktion i förhållande till elcertifikatpris 
visas i tabell 12.  
 
 Elproduktion [GWh] Grön el Elcertifikat 
Referens (inga elcertifikat) 342 181 0 (72) 
Elcertifikatpris 100 kr 372 211 102 
Elcertifikatpris 200 kr 380 219 110 
Elcertifikatpris 300 kr 386 225 116 
Elcertifikatpris 400 kr 386 225 116 

Tabell 12 Elproduktion beroende på elcertifikatpris 

En förändring av elpriset påverkar lönsamheten för all elproduktion, det vill säga både 
Kraftvärmeverkets tre pannor och avfallsförbränningen på Gärdstad.  Vid 50 % ökning av 
elpriset påverkas avfallsförbränningen marginellt. Träpannan eldas mindre men kolpannan 
och oljepannan eldas mer då det högre energiinnehållet ger mer el än biobränsle. Den totala 
elproduktionen ökas från 342 GWh till 421 GWh. En minskad prisnivå på utsläppsrätter 
skulle leda till främst ökad koleldning.  

5.8.5. Elcertifikatens påverkan på investeringar 
Eftersom Tekniska Verkens egen modell används och därmed de investeringsalternativ som 
redan identifierats som aktuella kan inte alternativet att investera i en exakt likadan 
anläggning som Kraftvärmeverkets träpanna testas. Detta alternativ är redan identifierat som 
ett orimligt alternativ. Eftersom träpannan endast är en av tre pannor i Kraftvärmeverket 
skulle ett sådant alternativ vara beroende av hur reglerna om ny anläggning utformas. 
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Det första scenario som simuleras är att ge MODEST möjlighet att investera i ett nytt 
returträeldat kraftvärmeverk. Resultatet blir att en investering görs i en anläggning med en 
turbin på 37 MW (119 MW ånga). Detta leder till att kolpannan trycks ur produktionen. 
Biopannan behålls av MODEST men i verkligheten är det mer rimligt att även denna tas ur 
drift i och med att den används så sparsamt. Resulterande lastdiagram visas i figur 16.  

 
Figur 16 Investering nytt BioKVV 

I tabell 13 visas värme och elproduktion. 
 
 Invest. 37 MW BioKVV Referens [GWh] 
Värmebehov 1681 1681 
Nytt BioKVV 538 + 13 - 
Gärdstad P4 (Avfall) 486 503 
Gärdstad P1-P3 (Avfall) 538 541 
Träpannan 68 304 
Kolpannan 0 188 
Oljepannan 46 92 
   
Total Elproduktion 411 342 
Varav grön el  316 181 
Elcertifikat 188 0 (72)  
   
Utsläppsrätter [st] 47 113 150 530 

Tabell 13 Investering nytt BioKVV 

Om tilldelning av elcertifikat skulle fortsätta till Kraftvärmeverket efter 2013 investerar 
MODEST istället i en anläggning på 31 MW el. I detta fall skulle träpannan behållas.  
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I nästa simulering ges möjlighet att byta ut kolpannan mot en biopanna i Kraftvärmeverket. 
Resultat visas i figur 17 och tabell 14. 

 
Figur 17 Investering utbyte av kolpanna 

MODEST ser även denna investering som lönsam. Om befintliga anläggningar skulle få 
behålla tilldelningen ges ingen större förändring. Enda förändring är att den totala 
elproduktionen ytterst marginellt blir större, främst på grund av mer kondensdrift.  
 
 Utbytt kolpanna till bio Referens [GWh] 
Värmebehov 1681 1681 
Utbytt kolpanna till bio 157+10 - 
Gärdstad P4 (Avfall) 497 503 
Gärdstad P1-P3 (Avfall) 539 541 
Träpannan 178 304 
Kolpannan - 188 
Oljepannan 51 92 
   
Total Elproduktion 408 342 
Varav grön el 311 181 
Elcertifikatberättigad 157 0 (72) 
   
Utsläppsrätter [st] 49 161 150 530 

Tabell 14 Investering utbyte av kolpanna 
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5.9. Sammanfattning 
• Tre energisystem; Växjö, ett standardsystem samt Linköping har simulerats med 

modelleringsverktyget MODEST för att undersöka elcertifikatets påverkan på 
elproduktion och investeringsbeslut. 

 
• Den totala elproduktionen i de tre systemen varierar beroende på elcertifikatpriset 

enligt figur 18. Förändringarna i elproduktion beror på förändrad användning av 
rökgaskondensering, direktvärmeproduktion och kondensproduktion.  

 

 
Figur 18 Sammanfattning av förändringen av elproduktion beroende på elcertifikatpris 

 
• I Växjös system ges möjlighet att investera ett likadant biokraftvärmeverk som det 

befintliga samt en hälften så stor anläggning, vilka båda skulle vara berättigade till 
elcertifikat. Ingen av dessa är lönsamma enligt simuleringarna, oavsett om befintlig 
kraftvärme tilldelas elcertifikat eller inte.  

 
• I standardsystemet ges möjlighet till investeringar i ett likadant biokraftvärmeverk 

som befintligt, samt ett mindre och ett större avfallskraftvärmeverk. 
Biokraftvärmeverket är inte lönsamt, trots elcertifikattilldelning. Både det mindre och 
det större avfallskraftvärmeverket är däremot lönsamma. Det sistnämnda är den enda 
investering vars optimala storlek till viss del påverkas av om befintlig anläggning 
tilldelas elcertifikat eller inte.  

 
• I Linköpings system ges möjlighet till en investering i ett nytt biokraftvärmeverk eller 

ett utbyte av befintlig kolpanna till en returträeldad biopanna. MODEST väljer att 
investera i ett nytt kraftvärmeverk och optimal storlek förändras något beroende på om 
befintlig anläggning tilldelas elcertifikat eller inte. Även utbyte av kolpannan är 
lönsamt. Storleken på denna anläggning påverkas inte av om befintlig anläggning 
tilldelas elcertifikat eller inte. 
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6. Resultatanalys 
I detta kapitel sammanvägs och analyseras resultaten från simuleringarna i föregående kapitel. 
Kapitlet är uppdelat i två delar; först analyseras produktionsförändringar och sedan påverkan 
på investeringsbeslut. Ett syfte med kapitlet är att skala upp resultaten till att ge en bild över 
de sammanlagda effekterna på svensk biokraftvärme. 
 
Redan här ska det understrykas att resultaten endast bygger på ett fåtal simuleringar och 
många antaganden om priser och andra indata. Uppskalningen bör därför ses som en grov 
uppskattning.  

6.1. Produktionsförändringar 
I alla tre systemen minskar elproduktionen då stödet försvinner. Vilket sätt detta inträffar på 
skiljer sig dock mellan modellerna. Detta minskar tillförlitligheten i att dra allmänna slutsatser 
om den totala påverkan på svensk kraftvärme.   
 
I Växjö är det framförallt lönsamheten i att återvinna värme med rökgaskondensering som 
påverkas. Utan stöd blir det också lönsamt att under årets kallaste veckor till viss del 
producera direktvärme med Sandvik II. Något som enligt simuleringarna inte görs om stödet 
finns kvar. 
 
I kontrast mot Växjö påverkas inte rökgaskondenseringen alls av att elcertifikattilldelningen 
försvinner i standardsystemet. Här påverkas däremot direktvärmen desto mer. Från att endast 
producera med mottryck då stöd ges blir det utan stöd lönsamt att till viss del eller endast 
producera direktvärme under de kallaste vintermånaderna. 
 
I Linköping beror skillnaden i elproduktion främst på att mängden el producerad med kondens 
förändras. Simuleringarna visar att i princip ingen kondensel alls produceras utan stöd. Med 
stöd produceras det redan vid en så låg elcertifikatprisnivå som 100 kronor en betydande 
mängd kondensel. 
 
Förändringarna kan enligt dessa resultat sägas vara mycket beroende på varje 
kraftvärmeproducents specifika förutsättningar. Om och i så fall hur elproduktionen ändras i 
ett system är beroende på hur nära man ligger vissa kritiska brytpunkter som när: 
 

• rökgaskondensering är mer ekonomiskt än en något ökad elproduktion 
• direktvärme är mer ekonomiskt än att starta en spetslastanläggning 
• kondensproduktion av el blir lönsam 

 
I bilaga 9 ges en principmässig sammanställning över vilka faktorer som påverkar när dessa 
brytpunkter nås. 
 
I alla tre system räcker en stödnivå på 100 kronor för att ge betydande skillnader i 
elproduktion. Detta tyder på att någon av ovanstående brytpunkter nåtts. Det visar också på 
hur känslig analysen är för förändrade elpriser. En ökning i elpris motsvarande 100 kronor 
från modellens referenspris (ca 20 %) skulle därmed innebära att elcertifikatets betydelse 
minskar, förutsatt att inte en annan kritisk brytpunkt nås. Vid en lägre nivå på elpriset än 
referenspriset krävs på samma sätt ett högre pris på elcertifikatet för att nå samma brytpunkt. 
Men eftersom elcertifikatpriset troligtvis inte sjunker så lågt som till 100 kronor är analysen 
inte lika känslig för ett sänkt elpris jämfört med ett ökat. 
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6.1.1. Uppskattning av total påverkan på svensk biokraftvärme 
För att kunna uppskatta den sammanlagda påverkan på elproduktion från kraftvärme görs en 
uppskalning av simuleringsresultaten. Denna ska betraktas endast som en grov uppskattning 
eftersom varje enskilt kraftvärmesystem har specifika egenskaper, vilket enligt 
undersökningen till viss del även ger specifika effekter. I uppskalningen antas det att de 
utfasade anläggningarna fortfarande är baslast i sina energisystem efter 2012. Som det 
beskrivs i kapitel 6.2 kan vissa anläggningar i praktiken förpassas till mellanlast om företag 
investerar i nya anläggningar för att få nya elcertifikat. Förutsatt att investeringen görs i en 
biobränsleanläggning skulle produktionen av förnybar el då bibehållas eller ökas. 
 
Kondensdrift är ovanligt bland svenska kraftvärmeproducenter, vilket kan utläsas ur bilaga 
10. Eftersom skillnader i elproduktion i Tekniska Verkens fall i princip helt kan tillskrivas 
kondensproduktion kommer detta resultat vid sammanvägningen värderas betydligt lägre än 
de övriga. För att grovt uppskatta den totala påverkan antas den procentuella förändringen för 
alla energisystem med utfasad kraftvärme bestå av 45 % av Växjös resultat, 45 % av 
standardsystemets resultat och 10 % av Linköpings resultat. Den totala elproduktionen från 
biokraftvärme som fasas ut 2012 antas minska sin gröna elproduktion med hjälp av denna 
sammanvägda procentsats. Den elproduktion från biokraftvärme på 3 324 GWh som enligt 
Elcertifikatsystemet 2008 fasas ut 2012 är beräknad med 2006 och 2007 års produktionsutfall 
som grund, vilket innebär att denna nödvändigtvis inte är på samma nivå 2012. 
Elcertifikatpriset var som medel under 2006 och 2007 knappt 200 kronor. Med hjälp av de 
sammanvägda procentsatserna kan det utifrån detta beräknas vilken produktion som kommer 
att ske vid olika prisnivåer. I denna övergripande uppskattning antas att övriga förhållanden 
mellan bränslepriser etc. är konstanta fram till 2012 och att elproduktionen endast påverkas av 
elcertifikatpriset.  
 
Detta leder fram till tabell 15 där det visas hur den årliga elproduktionen minskas vid 
utfasningen 2012, jämfört med en fortsatt tilldelning med olika elcertifikatprisnivåer. I 
tabellen kan även utläsas hur stor den årliga totalkostnaden blir för att fortsätta ge den 
utfasade produktionen elcertifikat. Den sista kolumnen visar vad kostnaden blir per utfasad 
MWh för att bibehålla produktionsnivån vid elcertifikattilldelning, dvs. den totala 
stödkostnaden genom produktionsminskningen.11 
 
Elcert.pris 
förändring 

Sammanvägd 
minskning av 
elproduktion 

Minskning av 
elcertifikat-
berättigad elpod 

Totalkostnad 
för stöd  

Stödkostnad för 
att bibehålla 
produktionen  

100 => 0 kr 11,3 % 360 GWh 319 miljoner kr 888 kr/MWh 
200 => 0 kr 14,8 % 490 GWh 665 miljoner kr 1 356 kr/MWh 
300 => 0 kr 15,7 % 531 GWh 1 009 miljoner kr 1 902 kr/MWh 
400 => 0 kr 15,7 % 531 GWh 1 346 miljoner kr 2 535 kr/MWh 

Tabell 15 Total minskning av elproduktion i förhållande till medelpris på elcertifikat  

Det prognostiserade scenariot att elcertifikatnivån kommer att ligga på 300 kr år 2012 
kommer enligt tabell 15 leda till att 531 GWh mindre el från biobränslen och torv årligen 
kommer att produceras i de utfasade kraftvärmeanläggningarna.  

                                                 
11 De ytterligare cirka 500 GWh kraftvärme som fasas ut 2014 leder till att elproduktionen minskar med 
ytterligare 80 GWh. Den procentuella produktionsminskningen i förhållande till elcertifikatpris och även 
kostnaden per MWh för att bibehålla produktionsnivån kan antas vara den samma. 
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I figur 19 plottas den elcertifikatberättigade elproduktionen i den utfasade biokraftvärmen i 
förhållande till elcertifikatpris. Diagrammet visar att störst förändring i elproduktion inträffar 
då elcertifikatpriset varieras mellan 0 och 100 kronor. Viss ökning sker också mellan 100 och 
200 kronor men ökningen stagnerar kraftigt efter detta. Den totala stödkostnaden visas också i 
figuren och illustrerar att kostnaden ökar linjärt med ett ökande elcertifikatpris, trots att 
elproduktionen inte ökar. 
 

 
Figur 19 Elproduktion samt total stödkostnad beroende på elcertifikatpris för de anläggningar 
som fasas ut efter 2012 

I figur 20 visas hur stor stödkostnaden blir per utfasad MWh för att bibehålla elproduktionen 
på nivån innan utfasningen. Som följd av kurvans avtagande form i föregående diagram blir 
kostnaden som lägst vid lägre stödnivåer.  

 
Figur 20 Stödkostnad per MWh minskad elproduktion för att bibehålla elproduktionsnivån, 
beroende på stödnivå 
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För att utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt kunna bedöma om kostnaden för att producera 
förnybar el är rimlig behövs egentligen en jämförelse med den samhällsekonomiska 
kostnaden för växthusgasutsläpp göras. Precis som redan konstaterats i kapitel 3.1 
Internalisering av externa kostnader är denna värdering en grundläggande svårighet vid 
utvärdering av växthusgasutsläpp. Det står klart att utsläpp innebär en kostnad för samhället, 
men en exakt nivå på detta är inte möjligt att beräkna. Därför kommer kostnaden istället 
relateras mot kända kostnader.  
 
Det totala stödet i hela elcertifikatsystemet under 2007 innebar en kostnad på 3,8 miljarder 
kronor för elanvändarna (medelpriset på elcertifikat var ca 200 kr). Kostnaden för att fortsätta 
ge stöd till kraftvärmeanläggningarna som fasas ut 2012 hade varit 665 miljoner kronor vid ett 
elcertifikatpris på 200 kronor. För en besparing av 17,5 % av den totala stödkostnaden 
förloras 4 % av den totala elproduktionen i systemet. 
 
Kostnaden för att bibehålla produktionen på 2012 års nivå (med ett elcertifikatpris på 300 
kronor) visar sig enligt uppskattningen ligga på cirka 1 900 kr per producerad MWh. Detta 
motsvarar 1,90 kr/kWh som kan relateras till att priset för ett elcertifikat ligger i 
storleksordningen 30 öre/kWh. Den kan också relateras till 1 kr/kWh vilket är den 
storleksordning konsumentens elkostnad ligger på. Denna krona inkluderar då även skatt, 
nätavgift och elcertifikatkostnad. 1,90 kr/kWh skulle dessutom med marginal täcka de totala 
produktionskostnaderna för samtliga produktionsslag som tas upp i El från nya anläggningar 
2007, vilket innefattar dyra produktionssätt som havsbaserad vindkraft och avfallskraftvärme.  
 
Ett mycket förenklat principmässigt tankeexperiment kan också göras genom att se hur 
mycket vindkraft som kan byggas om de stödkostnader som sparas in direkt skulle gå till 
nybyggnad av vindkraft. Ett landbaserat vindkraftverk på 2 MW producerar i 
storleksordningen 4,4 GWh/år. Investeringskostnaden för ett sådant verk är ungefär 30 
miljoner kronor. (Malmberg, 2008) Om cirka 1 miljard kronor årligen sparas in räcker detta 
till en investering i 33 vindkraftverk á 2 MW. Dessa skulle per år producera cirka 145 GWh. 
Om denna miljard varje år skulle gå till investeringar i vindkraft skulle det år 2028 produceras 
2 320 GWh från denna nybyggda vindkraft. Detta visas i figur 21. 
 

              
Figur 21 Principmässig jämförelse mellan om stödet går till biokraftvärme eller vindkraft 
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Sammanfattningsvis är en erfordrad stödnivå på knappt 2 kr/kWh helt orimlig för 
elproduktion. 

6.2. Elcertifikatets påverkan på investeringar 
Gällande den investeringsmässiga undersökningen måste det betonas att varje 
investeringssituation är unik i form av kombinationen av befintliga och potentiella nya 
anläggningar i fråga om prestanda, storlek, bränslen etc. Resultatet av en investeringskalkyl 
beror dessutom helt på vilken framtidstro investerarna har på priser på elcertifikat, el, bränsle 
och investeringskostnader. Vilka avkastningskrav ett specifikt företag har styr också vilka 
investeringar som ses som lönsamma. Resultaten från simuleringarna ska därför främst ses 
som exempel på olika investeringssituationer och bedömningen görs att det därför inte är 
rimligt att utifrån simuleringarnas resultat uppskatta vilken total påverkan eventuellt 
förändrade investeringsbeslut får på den totala elproduktionen i svensk kraftvärme. 
Simuleringarnas resultat ska ses som indikationer gällande elcertifikatets inverkan på 
potentiella investeringar. 

6.2.1. Likadan anläggning som befintlig 
Den generella slutsats som går att dra från de tre simulerade systemen är att en investering i 
en anläggning med samma prestanda som befintlig anläggning inte kan motiveras endast på 
grund av den nya anläggningen tilldelas elcertifikat. Investeringskostnaderna för att bygga en 
helt ny kraftvärmeanläggning är för stor för att elcertifikaten själva ska väga upp denna. 
 
I kombination med förbättrad prestanda, som ett betydligt högre alfavärde eller betydligt lägre 
driftskostnader, kan investeringar i nya biokraftvärmeanläggningar vara lönsamma. I sådana 
fall kan det dock inte beskrivas som en ren samhällsekonomisk förlust att investera i en ny 
anläggning eftersom den nya anläggningen i så fall är motiverad ur teknisk synvinkel och 
leder till en större förnybar elproduktion. 
 
För Linköping har inte alternativet att investera i en likadan biopanna som befintlig 
undersökts, då det inte är ett alternativ som Tekniska Verken ser som intressant. 

6.2.2. Leder förlorad tilldelning till att nyinvesteringar blir lönsamma? 
Om tilldelning av elcertifikat sker till befintlig anläggning är inte i någon av simuleringarna 
direkt avgörande om en nyinvestering ska göras eller inte. Simuleringsresultaten kan därmed 
inte sägas visa att den förlorade tilldelningen leder till investeringar i nya anläggningar. De 
säger å andra sidan inte heller att elcertifikat till befintlig anläggning aldrig spelar roll. I 
situationer där en potentiell investering är på gränsen till att vara tillräckligt lönsam enligt 
kalkylerna skulle en förlust av elcertifikaten till befintlig anläggning kunna vara det som gör 
en nyinvestering motiverad, eftersom den då relativt ökar sin avkastning jämfört med befintlig 
anläggning. En sådan situation är fallet när möjligheten att investera i en stor 
avfallsanläggning ges i standardsystemet. 
 
För Tekniska Verken visar simuleringarna att det är lönsamt att investera i ny biokraftvärme 
oavsett om den befintliga får elcertifikat eller inte. (det hade dock lett till en 15 % mindre 
anläggning). Anledningen att ny biokraftvärme blir lönsam endast i detta system är att den 
nya anläggningen trycker bort dyr kol och olja samt att den antas kunna eldas med returträ, 
vilket ger lägre bränslekostnader än skogsflis som antagits i övriga system. Jämfört med 
befintlig biobränslepanna är prestandan också bättre i och med ett 50 % högre alfavärde.  
Elcertifikattilldelning till befintliga anläggningar spelar ingen roll för utbyte av kolpannan.  
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6.2.3. Avfallsanläggningar 
Att investera i avfallsanläggningar visar sig vara lönsamt i allmänhet, i synnerhet i 
kombination med möjligheten att producera kondensel. Simuleringarna i standardsystemet 
visar dock att investeringarna hade varit lönsamma även om befintlig kraftvärmeanläggning 
fortsatt skulle ha tilldelats elcertifikat. Någon slutsats om att förlorad elcertifikattilldelning 
leder till investeringar i avfallskraftvärme kan därför inte dras. Om reglerna i praktiken ändå 
skulle leda till en ökade nyinvesteringar i avfallskraftvärme kommer den el som klassas som 
förnybar enligt elcertifikatsystemet minska, men om den el som räknas som förnybar gällande 
nationella mål istället beaktas blir minskningen inte lika stor. Detta eftersom mer än hälften av 
energin från avfall är att betrakta som förnybar.  
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7. Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande kapitel görs först ett ställningstagande till den hypotes som ställdes upp i 
kapitel 1. Därefter besvaras frågeställningarna, vilket kan ses som ytterligare motiveringar till 
ställningstagandet. En allmän diskussion görs sedan om den roll förnybar elproduktion har i 
styrmedelssystemet. Till sist ges ett antal förslag till fortsatta utredningar relaterade till denna 
rapports ämne och till sist övriga erfarenheter.  

7.1. Hypotesens uppfyllande 
”Kraftvärmeanläggningar som fasats ut ur elcertifikatsystemet fortsätter att producera 
förnybar el och den tidsbegränsade tilldelningen av elcertifikat ger samhällsekonomiskt 
positiva effekter” 
 
Anläggningar som fasas ut ur elcertifikatsystemet minskar till viss del sin produktion av 
förnybar el. Relativt den kostnadsbesparing utfasningen innebär är dock denna minskning 
liten. En förlust av elcertifikattilldelningen till en befintlig anläggning leder inte till att 
nyinvesteringar i tekniskt likvärdiga anläggningar blir lönsamma på grund av ny 
elcertifikattilldelning. Sammanfattningsvis kan hypotesen huvudsakligen bekräftas 

7.2. Besvarande av frågeställningar  
 
Vilken påverkan har kraftvärmeanläggningars utfasning från elcertifikatsystemet på 
deras elproduktion från förnybara energikällor? 
Elproduktionen från förnybara energikällor minskar på grund av flera olika anledningar. Mer 
rökgaskondensering och direktvärme kommer användas, vilket sker på bekostnad av 
mottrycksproduktion och därmed elproduktion. I energisystem med möjlighet till 
kondensproduktion är det troligt att produktionen av kondens-el minskar. Vilka förändringar 
som sker i ett specifikt system beror på det systemets specifika förutsättningar i form av 
exempelvis anläggningars prestanda och storlek, bränslemix och bränslepriser. Den 
uppskattning som görs i denna rapport ger att cirka 15 % av den nuvarande 
elcertifikatberättigade elproduktionen i svenska biokraftvärmeverk kommer att försvinna.  
 
Är tilldelning av elcertifikat tillräcklig grund för att investera i ny kraftvärme som inte 
redan är tekniskt eller ekonomiskt motiverad?  
Denna rapports simuleringar visar att elcertifikat inte kan fungera som enda grund för att 
investera i en ny likvärdig anläggning. Investeringskostnaden för en ny anläggning är för hög 
för att elcertifikattilldelning kan fungera som enda motivering till att investera i en anläggning 
med samma prestanda. I kombination med förbättrad prestanda bidrar elcertifikattilldelning 
givetvis till en ökad lönsamhet för investeringen.  
 
Hur bemöter kraftvärmeproducenter den förlorade intäkten från elcertifikat? 
Vad denna rapports resultat än visar, ska det betänkas att det endast genom det faktum att 
rapportens huvudsakliga frågeställning dykt upp, bevisas att införandet av den begränsade 
tilldelningen fått kraftvärmeproducenter att fundera. Även om begränsningsreglerna för 
kraftvärmeproducenter enligt denna rapport inte verkar leda till investeringar som annars 
skulle ha varit olönsamma eller helt otänkbara, kan de däremot skynda på processen att ta 
investeringsbeslut eftersom företagen då vill ha investeringar på plats i tid till att den tidigare 
tilldelningen försvinner. Sådana beslut leder då till att befintliga anläggningar fasas ur 
produktionen i ”förtid”. Den ursprungliga investeringen utnyttjas därför inte som den 
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ursprungligen varit tänkt för, vilket ger ett dåligt resursutnyttjande. Som redan nämnts svarade 
10 % av Sveriges befintliga och potentiella kraftvärmeproducenter enligt 
Kraftvärmeutbyggnad 2007-2015 att de kommer att bygga en ny panna om tilldelningen 
förloras till befintlig anläggning. Hur många av dessa som ändå tänkt investera i nya 
anläggningar är oklart. En investering i en ny anläggning kommer dock i så fall ge förbättrad 
prestanda, vilket leder till en ökad elproduktion. Detta skulle då kunna kompensera de 
produktionsminskningar som görs i befintliga anläggningar. Resultaten från denna rapport är 
dock inte tillräcklig grund för att göra en uppskattning av denna faktor. 
 
Eftersom simuleringarna visar att höga investeringskostnader gör det svårt att räkna hem en 
investering i en helt ny anläggning kan följden bli att många företag letar efter billigare 
investeringsalternativ, som ändå berättigar till elcertifikat. Dessa blir då väldigt beroende av 
hur Energimyndigheten utformar reglerna angående vad som ska betraktas som en ”ny 
anläggning”. Tekniska Verkens potentiella investering att byta ut kolpannan till en biopanna 
är ett sådant exempel, där ombyggnaden förutsätts bedömas vara så omfattande att elcertifikat 
ges. Att utforma dessa regler är en utmaning eftersom en utformning kan ge olika följder i 
olika system. Att byta ut kolpannan i Linköping skulle ge en ökad produktion av förnybar el, 
men att till exempel bygga om det oljeeldade kraftvärmeverket Sandvik I i Växjö skulle inte 
lika entydigt ge positiva följder. Förmodligen skulle denna anläggning inte nå upp till samma 
höga prestanda som Sandvik II, men ändå bli baslast i och med elcertifikaten. En effektivare 
anläggning trycks därmed uppåt i ”produktionshierarkin” och kan eventuellt inte utnyttjas 
fullt ut på grund av den begränsade värmelasten. Om och hur investeringar i kraftvärme 
kommer göras är sammanfattningsvis mycket beroende på hur definitionen av ”ny 
anläggning” utformas. 
 
En annan eventuell följd av att stödet till elproduktionen försvinner är att energiföretagen för 
att kompensera den förlorade intäkten höjer fjärrvärmepriset. En risk i sin tur är att färre väljer 
fjärrvärme och istället installerar egen uppvärmning, vilket inte är önskvärt vare sig för 
uppfyllandet av elcertifikatsystemets mål eller ur primärenergisynpunkt. I ett sådant scenario 
ökas konsumentens kostnader för värme, samtidigt som begränsningen i tilldelning ämnar 
skydda konsumenten från ökande elpriser. Konsumentens totalkostnad kan principmässigt då 
antas oförändrad och den enda effekt som fås är att konsumentens kostnad ökar för värme 
istället för el. Att fullt ut kompensera elcertifikaten med en höjning av fjärrvärmepriset kan 
dock inte ses som rimligt, då det kraftigt skulle minska fjärrvärmens konkurrenskraft.  
 
Avfallsanläggningar visar sig enligt simuleringarna vara mycket lönsamma och då 
kraftvärmeproducenter förlorar tilldelningen av elcertifikat kan detta eventuellt påskynda 
investeringar i avfallskraftvärme. En ökad utbyggnad av avfallskraftvärme ska då inte ses ett 
hot mot förnybar el eftersom ungefär hälften av energin i hushållsavfall är att betrakta som 
förnybar, vilket kan räknas in i mot EU:s förnybarhetsmål. Den förnybara delen i avfall är 
dessutom stödmässigt ”gratis” jämfört med el från biokraftvärme, vilket simuleringarna 
bekräftar är rimligt eftersom avfallskraftvärme visar sig lönsam utan elcertifikatstöd. Om 
elcertifikatsystemet ses på helt separat skulle en stor ökning av avfall på bekostnad av 
biobränsle kunna leda till att systemets egna mål inte uppnås. I ett större systemperspektiv är 
konsekvenserna dock positiva, trots att en ökad eldning av avfall på bekostnad av biobränslen 
ger ett ökat nettoutsläpp av växthusgaser. Detta eftersom avfallsförbränning i kraftvärmeverk 
jämfört med den kondensproduktion med fossila bränslen som ligger på marginalen i det 
nordeuropeiska energisystemet är en mycket resurseffektivare metod. Avfallsförbränning har 
dessutom ett ytterligare syfte då det minskar deponering, vilket också ger upphov till utsläpp. 
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Är övriga styrmedel tillräckligt starka för att hindra att fossila bränslen eldas i 
anläggningar som fasas ur systemet?  
I praktiken är ”övriga styrmedel” i princip synonymt med utsläppsrätter, eftersom skatter för 
fossil kraftvärme i princip är obetydliga i jämförelse med kostnaden för utsläppsrätter. Priset 
på utsläppsrätter bör med en fortsatt knapp (eller ännu knappare tilldelning) hållas uppe även i 
framtiden och en återgång till fossila bränslen är därför inte trolig. Ytterligare en faktor som 
förhindrar att fossila bränsleandelen kommer att öka är att priserna på fossila bränslen med 
stor sannolikhet kommer att stiga i framtiden. 
 
Potentiella förändringar i bränslemix har inte varit en varierbar faktor vid simuleringarna och 
någon slutsats kan därmed inte dras utifrån dessa.  
 
Styr elcertifikatsystemet tillräckligt starkt mot direktiv och mål från EU och svenska 
staten?  
Det går att se den framtagna produktionsminskningen från två olika synvinklar. Dels som en 
minskning av förnybar elproduktion, vilket skulle kunna minska möjligheterna att klara 
Sveriges klimatåtaganden, men även som att pengar frigörs och kan användas till mer 
kostnadseffektiva åtgärder. Förutom den direkta besparingen i stöd minskas även utbudet på 
elcertifikat vilket höjer priset, vilket potentiellt ökar investeringsviljan i ny elproduktion. Med 
detta tankesätt leder inte den minskade produktionen av el till att uppfyllandet av mål 
försvåras. 
 
En annan faktor som direkt styr uppfyllandet av målet inom elcertifikatsystemet är 
kvotnivåerna. Dessa kan relativt enkelt ändras om det skulle visa sig att utvecklingen hamnar 
efter vad som prognostiserats. En viss produktionsminskning skulle alltså potentiellt kunna 
kompenseras med en höjning av kvotplikten. Detta skulle i så fall leda till ökade 
stödkostnader för elanvändarna, men denna skulle ändå vara mindre än den minskning i 
kostnader som begränsningsreglerna medför.  
 
Enligt Energimyndigheten är utvecklingen i fas för att nå målet på 17 TWh ökad förnybar 
elproduktion. Det faktum att 2007 års nivå ligger 2 TWh under prognostiserat visar dock på 
att det är svårt att förutspå utvecklingen, till och med enstaka år framåt. Enligt 
Energimyndighetens prognos kommer man endast vara 3,2 TWh från målet år 2012. En 
förlorad elproduktion från utfasade kraftvärmeanläggningar i storleksordningen 0,5 TWh kan 
påverka uppfyllandet av detta mål, men elcertifikatsystemets mål ska ses som klart 
underordnat uppfyllandet av de bindande målen. Kopplingen mellan en minskad mängd 
elcertifikat-el och andelen förnybar energi som ska uppnås enligt EU:s nya 
förnybarhetsdirektiv är mycket beroende på vilka antaganden som görs angående 
energieffektivisering och hur denna påverkar produktion från förnybar energi. Det är därför 
svårt att detaljerat studera den förnybara elens påverkan, men en minskning i elproduktionen i 
storleksordning 0,5 TWh kan sägas påverka andelen förnybar energi ytterst marginellt och är 
därför inte något hot mot måluppfyllandet. Gällande det bindande åtagandet gällande utsläpp 
enligt EU:s klimat- och energipaket, gäller det endast för den ickehandlande sektorn varpå 
kraftvärmeproducenter inte kan påverka måluppfyllandet. Det som principmässigt händer om 
elproduktionen från svensk kraftvärme minskar är att kolkondensanläggningar i det 
nordeuropeiska energisystemet ökar sin produktion. Om det antas att dessa släpper ut ett kilo 
koldioxid per kWh, innebär en minskning med 531 GWh i elcertifikatsystemet en ökning av 
de globala utsläppen med 531 000 ton/år. Denna miljövärdering av el är dock inte något som 
används vid beräkningar av måluppfyllelse mot Kyotoprotokollet eller andra internationella 
klimatavtal. I just detta fall är det också rimligare att se konsekvensen av utfasningen av 
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anläggningar som att stödpengar kan frigöras till mer kostnadseffektiva åtgärder, vilket i 
slutändan kan leda till att elproduktionen på längre sikt skulle kunna ökas. 
 
I EU:s kraftvärmedirektiv uttrycks att stöd till befintlig och framtida kraftvärme grundas i 
efterfrågan av värme och primärenergibesparingar. Om elcertifikaten i praktiken skulle visa 
sig leda till att nyinvesteringar görs utan att grundas i förbättrad prestanda eller ökat 
värmebehov skulle elcertifikatsystemet i och med begränsningsreglerna kunna ses som 
oförenligt med direktivet. Detta är dock inget som kan påvisas utifrån resultaten i denna 
rapport.  
 
Ett sätt att kunna behålla lokala mål och ändå inte suboptimera lokala energisystem är att 
beräkna måluppfyllandet med systemmässig hänsyn och att istället för att beräkna hur de 
lokala utsläppen påverkas av en viss åtgärd istället ta den globala påverkan i beaktning. Om 
inte FN eller EU inför ett sådant beräkningssätt är en potentiell utveckling att enskilda stater 
sluter bilaterala avtal. Sverige skulle till exempel kunna sluta ett avtal med Polen där Sverige 
kan få ta del i den utsläppsminskning en export av el från Sverige till Polen skulle innebära. 
Sverige, med starka förutsättningar att producera mer koldioxidsnål el, skulle då kunna få 
tillräkna sig en del av utsläppsminskningarna och Polen, med dåliga förutsättningar för 
koldioxidsnål elproduktion, minskar sina utsläpp på ett mer kostnadseffektivt sätt än de skulle 
kunna göra på egen hand.    

7.3. Diskussion - elcertifikatets roll i styrmedelsystemet 
Att utvärdera ett styrmedel som främjar förnybar energi är en komplex uppgift eftersom 
styrmedlets verkan kan studeras dels på olika systemnivåer, men också mot olika mål. Studien 
som gjorts i denna rapport fokuserar på kraftvärme, som är en del av biomassanläggningarna i 
elcertifikatsystemet, som i sin tur är ett av flera styrmedel med mål att öka andelen förnybar 
energi och att minska växthusgasutsläppen. För att kunna utvärdera måluppfyllelsen måste det 
först därför bestämmas vilket mål som ska studeras.  
 
Hur studerad systemnivå påverkar en utvärdering av ett styrmedel kan visas med exemplet att 
elcertifikatsystemet bland annat leder till att det är lönsamt att bygga vindkraft i svenska 
skogar. Eftersom elcertifikatsystemet är marknadsutformat betyder detta att detta är 
kostnadseffektivt inom systemet. Frågan kan dock ställas om det finns andra åtgärder utanför 
elcertifikatsystemet som är mer kostnadseffektiva ur klimatsynpunkt. I ett globalt perspektiv 
är vindkraft i svenska skogar med stor sannolikhet inte kostnadseffektivt, eftersom det finns 
åtskilliga platser i Europa och världen med bättre vindförhållanden. EU:s strategi för 
främjande av förnybar energi, vilken lämnar det fritt till medlemsstaterna att välja hur de vill 
uppnå sina förnybarhetsmål kan ses som positivt i avseendet att det inte tvingar staterna att 
subventionera produktionsslag det inte finns förutsättningar för i landet. Ett EU-gemensamt 
marknadsbaserat stödsystem skulle dock tveklöst på ett mer kostnadseffektivt sätt främja den 
förnybara elproduktionen. Motståndet för ett gemensamt system i EU är grundade i 
protektionism och säkerhetspolitiska aspekter, vilka tyvärr är starka hinder mot ett införande. 
Eftersom stödsystemen för förnybar energi på grund av detta förmodligen i allmänhet 
kommer att förbli nationella är det viktigt att EU:s bördefördelning utformas på ett sätt som 
ger en så kostnadseffektiv utbyggnad som möjligt utefter förutsättningarna. Att ställa hårda 
krav på stater med dåliga förutsättningar för förnybar elproduktion är inte kostnadseffektivt. 
Att stater med goda förutsättningar för förnybar elproduktion inte kan sälja det förnybara 
värdet i sin el till andra stater är inte heller kostnadseffektivt. Ett gemensamt marknadsbaserat 
stödsystem skulle leda till att stater med stora möjligheter till elproduktion kan sälja certifikat 
till de med sämre förutsättningar. 
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Utifrån principerna om träffsäkra styrmedel och lika många styrmedel som mål är en hög 
koldioxidskatt eller ett ambitiöst utsläppsrättsystem innefattande alla koldioxidutsläpp 
tillräckligt ur klimatsynpunkt. Subventioner till förnybar energi är ur klimatsynpunkt alltså 
inte nödvändigt om fossila bränslen fullt ut skulle bära sina externa kostnader. Ett stödsystem 
för elproduktion från förnybara källor är ur klimatsynpunkt inte ett träffsäkert styrmedel då 
det endast indirekt minskar växthusgasutsläppen. Om den förnybara elproduktionen inte 
ersätter fossilbaserad produktion utan bara möter en ökad efterfrågan minskas till exempel 
inte utsläppen. Stödsystem till förnybar elproduktion motiveras dock även med att det ökar 
diversiteten i energitillförseln och minskar importberoendet. Ett sådant resonemang motstrider 
principen att ha ett medel för varje mål, vilket leder till en icke optimal styrning. Att stödja 
vissa specifika produktionsslag kan dock ses som nödvändigt. Om det enda målet skulle vara 
att minska de fossila växthusgasutsläppen skulle detta kunna leda till främjande av kärnkraft, 
vilket har andra nackdelar. Att stödja elproduktion från förnybara energikällor ska 
sammanfattningsvis ses snarare som en energipolitisk åtgärd än en klimatpolitisk åtgärd och 
som ett komplement till koldioxidskatt och utsläppsrättsystem.  
 
Med ett nationellt synsätt är kopplingen mellan ökad förnybar elproduktion och minskade 
koldioxidutsläpp relativt svag i Sverige, eftersom en stor andel av elproduktionen kommer 
från vattenkraft och kärnkraft. Ett sådant synsätt är dock felaktigt. Klimatproblemet är globalt 
och därför ska även av analyser av åtgärder göras med ett globalt synsätt. En ökad 
elproduktion i Sverige, i synnerhet om den är förnybar, har då stor påverkan på 
växthusgasutsläppen eftersom den under stor del av året skulle trycka undan el producerad 
med kolkondens i Tyskland eller Danmark. Detta är dock endast den konsekvens som sker 
momentant. Det utsläppstak som sätts av EU:s utsläppshandel gör att konsekvenserna av en 
utsläppsminskande åtgärd inom systemet inte ger någon egentlig effekt sett under en 
handelsperiod. I princip leder åtgärden då endast till att efterfrågan av utsläppsrätter minskar 
relativt utbudet och att priset på koldioxid minskar. Detta gör att det blir billigare för andra 
aktörer att köpa utsläppsrätter, vilket leder till att utsläppen principmässigt flyttas från en 
aktör till en annan. Effekter av ökad elproduktion i Sverige fås dock i ett längre perspektiv 
eftersom minskade utsläpp ger ett lägre pris på utsläppsrätter, vilket ger politiker större 
möjlighet att sänka utsläppstaket till kommande handelsperioder.  
 
Styrkan med elcertifikatsystemet är att den marknadsbaserade utformningen leder till att de 
mest kostnadseffektiva åtgärderna görs först. Systemet är också tydligt eftersom varje MWh 
förnybar el är lika mycket värd, oavsett produktionssätt. Eftersom elcertifikat främst stödjer 
kommersiellt tillgängliga tekniker kan dock kompletterande forskningsstöd och 
investeringsstöd vara nödvändigt för inte lika utvecklade tekniker. Detta hämmar 
kostnadseffektiviteten i stödsystemet, men kan ändå vara nödvändigt för att få fram nya 
tekniker. Ett sätt att ge extra stöd till vissa tekniker inom ett certifikatsystem skulle kunna 
vara att olika antal certifikat tilldelas olika produktionsslag. För kraftvärme skulle då en äldre 
anläggning få färre certifikat än en ny. En sådan utformning ger dock ett otydligt samband 
mellan produktion och elcertifikat och försvårar administrationen, eftersom olika MWh blir 
värda olika mycket. Med feed-in tariffer går det på ett lättare sätt ge olika stöd till olika 
produktionsslag, men systemet blir då inte lika kostnadseffektivt. Ur denna synpunkt är 
elcertifikatsystem att föredra. Ett marknadsbaserat system går även i linje med EU:s 
utsläppshandel, som har samma principiella uppbyggnad.  
 
Viktigt för stödsystem är att de är långsiktiga och därmed ger tydliga förutsättningar för 
investerare. Elcertifikatsystemets utsträckning till 2030 innebär att förutsättningarna för 
investerare är mycket tydliga. Nuvarande situation, där reglerna för vad som ska klassas som 
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tillräcklig ombyggnad för att ge en ny tilldelningsperiod är oklara, är dock olycklig och har 
skapat osäkerhet. 
 
Trots att det för uppfyllandet av Sveriges nationella mål alltid är fördelaktigt att ersätta fossila 
bränslen, ska det tas i betänkande att det inte behöver betyda att det är positivt för de globala 
utsläppen. Att ersätta fossil kraftvärme i Sverige med biobränslen minskar elproduktionen 
från kraftvärme, vilken kompenseras med att kolkraftverk på marginalen behöver producera 
mer el. Eftersom dessa kyler bort två tredjedelar av energin är det ur klimatsynpunkt och 
primärenergisynpunkt inte alltid bättre att ersätta fossilkraften med biokraft i Sverige.  

7.4. Förslag på fortsatt arbete 
Av yttersta vikt är att utreda konsekvenserna även för andra produktionsslag. Närmast 
relaterat är industriellt mottryck som står för en stor del av anläggningarna i 
elcertifikatsystemet och utfasningen 2012. En grundläggande skillnad mot kraftvärmesektorn 
är industrins effektbehov inte är säsongsberoende på samma sätt, vilket skulle kunna leda till 
annorlunda resultat än vad denna rapport visar. 
 
Konsekvenserna för övriga produktionsslag såsom vattenkraft, vindkraft och solkraft bör 
också utredas, både om produktionen ändras i befintliga anläggningar och om 
investeringsbeslut påverkas. De principmässiga skillnaderna mot kraftvärmeproduktion är att 
dessa produktionsslag inte är beroende av värmeunderlag och att de har lägre rörliga 
kostnader.  
 
Det kan också vara intressant att följa upp Svebio och Svensk Fjärrvärmes Rapport om 
Kraftvärmeutbyggnad 2007-2015 med en djupare kvalitativ undersökning av hur berörda 
kraftvärmeföretag planerar att agera och hur de i praktiken agerar för att bemöta 
intäktsminskningen. Detta är relevant eftersom konsekvenserna som sker i praktiken inte 
alltid är överensstämmande med vad som svaras i enkäter eller om simuleringar visar att 
investeringar är lönsamma eller inte.  

7.5. Övriga reflektioner 
MODEST är väldigt fritt vilket har varit en nödvändighet då detaljer som till exempel 
rökgaskondensering studeras, men detta har också gjort simuleringarna till en utmaning. 
Flexibiliteten i MODEST är både dess styrka och svaghet, eftersom det mesta kan modelleras, 
men det ställer krav på användaren. Eftersom modellerna kan göras mycket komplexa skulle 
användarvänligheten kunna förbättras till exempel ge användaren bättre översikt. 
 
Att investeringskostnad per MW varierar beroende på anläggningars storlek är en försvårande 
faktor då MODEST ges möjligheten att fritt välja optimal storlek. Ett tips till framtida 
MODEST-användare är att anta effektintervall, där investeringskostnaden/MW antas vara 
samma. Detta gör resultathanteringen lättare och att färre simuleringar behöver göras för att 
hitta ett rättvisande resultat. 
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Bilaga 1 - Förklaringar ord och begrepp 
 
Värmeunderlag   Det värmebehov som finns i ett fjärrvärmenät. I ett kraftvärmeverk 

begränsas elproduktionen av värmeproduktionen som beror på vilket 
värmeunderlag som finns.  

  
Kraftvärme  I en panna produceras ånga som efter att ha passerat en turbin 

kondenseras mot ett fjärrvärmenät. Fjärrvärme och el produceras 
därmed samtidigt. 

 
Industriellt mottryck  Samma princip som kraftvärme, men med skillnaden att värmen 

används i industriella processer istället för att värma fjärrvärmenätet.  
 
Mottrycksvärme   Fjärrvärme producerad vid samtidig elproduktion 
 
Mottrycksel   El producerad vid samtidig fjärrvärmeproduktion 
 
Direktvärme   Fjärrvärme producerad genom att ånga delvis eller helt leds förbi 

turbinen. Detta ökar fjärrvärmeproduktionen på bekostnad av mindre 
elproduktion. (Se även bilaga 9)  

 
Kondens   Elproduktion där ångan efter turbinen inte utnyttjas utan kyls bort mot 

luft eller vattendrag. Med möjlighet till kondensproduktion kan ett 
kraftvärmeverk producera el utan att det finns värmeunderlag. (Se 
även bilaga 9) 

 
Återkylare   I princip en värmeväxlare där överskottsvärme i fjärrvärmenätet 

värmeväxlas mot luft eller ett vattendrag. Detta möjliggör 
elproduktion utan värmeunderlag.  

 
Rökgaskondensering  Vid värmeproduktion med fuktiga bränslen, som biobränslen och 

hushållsavfall, kan rökgaserna kondenseras innan de släpps ut. Detta 
ger ”gratisvärme” som används för att ytterligare värma 
fjärrvärmenätet. (Se även bilaga 9) 

 
Alfavärde   Förhållandet mellan eleffekt och värmeeffekt. Ett högt alfavärde 

innebär att mycket el kan produceras i förhållande till 
värmeproduktion. 

 
EU-direktiv   Till skillnad mot en EU-förordning anger direktiv endast vilka resultat 

som ska uppnås och lämnar därmed ansvar till medlemsländerna 
själva att lagstifta så att direktivets mål uppnås.  
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Bilaga 2 - Skatter på bränsle och el 2008 
 

 
 

Om el- och värmeproduktion sker integrerat i kraftvärmeverk beskattas bränslet för värmeproduktionen 
på samma sätt som för tillverkningsindustrin vid elverkningsgrader över 15 %. Vid lägre 
elverkningsgrad är avdraget reducerat. För elproduktionen utgår ingen energi- och koldioxidskatt. 
 

 
 
Kommuner med nedsatt elskatt: Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och 
Jämtlands län, samt Sollefteå, Örnsköldsvik, Ånge, Ljusdal, Mora, Malung, Orsa, Älvdalen och Torsby. 

Källa: Svebio (2008) 

Tillverkningsindustri och kraftvärme Övriga
Skattetyp Energi CO2 Svavel Totalt kr/MWh Energi CO2 Svavel Totalt kr/MWh
Bränsleslag
Eo 1, kr/m3 (0,05<S<0,2%) 0 605 0 605 61 764 2883 0 3647 366
Eo 5, kr/m3 (0,4%S) 0 605 108 713 67 764 2883 108 3755 354
Kol, kr/ton (0,5%S) 0 526 150 676 89 325 2509 150 2984 395
Gasol, kr/ton 0 637 0 637 50 150 3033 0 3183 248
Naturgas Kr/1000 m3 0 453 0 453 41 247 2159 0 2406 219
Torv, kr/ton (0,2%S, 45% fukthalt) 0 0 50 50 18 0 0 50 50 18
Fossilt kol i hushållsavfall, - - - - - 155 3709 - 3864 -
kr/ton (12,6% enl. schablon)

Beskattning av elförbrukning öre/kWh
Förbrukning i industriell verksamhet och växthus 0,5
Övrig förbrukning (utom vissa kommuner i norra Sverige) 27
Förbrukning i vissa kommuner I norra Sverige 17,8
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Bilaga 3 – Kvotplikt, prognos över förnybar el m.m. 
 

 
Källa: Prop. 2005/06:154 

 

Total Kvotpliktig Total Ny Produktion
År elanvändning elanvändning Kvot förnybar el förnybar el som fasas ut Verkligt utfall

2003 148 97 0,074 7,16 0,64 — 1,96
2004 151 97 0,081 7,85 1,35 — 4,55
2005 152 98 0,104 10,15 3,65 — 4,6
2006 153 98 0,126 12,39 5,89 — 5,66
2007 154 102 0,151 15,46 8,96 — 6,76
2008 155 103 0,163 16,8 10,3 —
2009 156 104 0,17 17,65 11,15 —
2010 157 105 0,179 18,72 12,22 —
2011 157 105 0,156 18,28 11,76 1,88
2012 158 105 0,161 18,86 12,36 —
2013 158 106 0,089 19,46 12,96 8,21
2014 159 106 0,094 20,06 13,56 —
2015 160 107 0,097 22,05 15,55 1,61
2016 160 107 0,111 23,52 17,02 —
2017 160 107 0,111 23,61 17,11 —
2018 162 108 0,111 23,7 17,2 —
2019 162 108 0,112 23,79 17,29 —
2020 163 109 0,112 23,88 17,38 —
2021 163 109 0,113 23,97 17,47 —
2022 164 109 0,106 24,06 17,56 —
2023 165 110 0,094 24,15 17,65 1,35
2024 165 110 0,09 24,24 17,74 0,45
2025 166 111 0,083 24,33 17,83 0,85
2026 167 111 0,075 24,42 17,92 0,90
2027 167 111 0,067 24,51 18,01 1,00
2028 168 112 0,059 24,6 18,1 1,00
2029 168 112 0,05 24,7 18,2 1,00
2030 169 113 0,042 24,79 18,29 1,00
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Bilaga 4 - Alternativ beräkningsprincip för tilldelningsfaktor 
 
Ökning av produktionskapacitet i storskalig vattenkraft som var i drift vid elcertifikatlagens 
införande är redan berättigad till elcertifikat för den ökade elproduktionen under 15 år. 
Lagtexten uttrycker dock inte detta på ett helt tydligt sätt, varpå det förtydligas i föreslagna 
lagändringar. Här föreslås som sagt också att övriga produktionsslag ska ha denna möjlighet 
till tilldelning. Regelverket för hur tilldelningen ska ske då en anläggnings ursprungliga 
kapacitet fasats ut är enligt Roger Östberg på Energimyndigheten ännu inte klart. Klart är 
dock att den kommer ske med hjälp av en tilldelningsfaktor som sedan styr hur mycket 
elcertifikat producenten får av den totala förnybara elproduktionen. Det enklaste sättet att 
beräkna denna faktor vore att dividera den ökade effektkapaciteten med den totala effekten. 
Att öka eleffekten innebär dock inte alltid att elproduktionen ökar lika mycket, vilket gör att 
det troligtvis blir nödvändigt att hitta ett beräkningssätt som bättre återspeglar den verkliga 
ökningen.  
 
En investering i ökad biogen elproduktionskapacitet kan göras antingen genom att höja den 
totala biogena kapaciteten i anläggningen eller genom att förbättra alfavärdet. Om ett 
värmebehov till mycket stor del redan täcks av biokraftvärme finns det möjlighet att 
tilldelning med hjälp av tilldelningsfaktor leder till investeringar i ökad total kapacitet utan att 
den ökade kapaciteten används.  
 
För att hindra att detta inträffar skulle en alternativ tilldelningsprincip kunna användas, som 
ger större incitament att verkligen använda den utökade kapaciteten. Denna skulle då gå ut på 
att den anläggningen endast tilldelas elcertifikat när den utökade kapaciteten verkligen 
används. Principen för de två alternativa sätten detta visas i nedanstående figur. 
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Bilaga 5 - Tidsindelning i MODEST 
 

Månad Period Tid 
Mars mån-fre 06-07 
Mars mån-fre 07-08 
Mars mån-fre 08-16 
Mars mån-fre 16-22 
Mars mån-fre 22-06 
Mars lör,sön,helg 06-22 
Mars lör,sön,helg 22-06 
Mars toppdygn 06-07 
Mars toppdygn 07-08 
Mars toppdygn 08-16 
Mars toppdygn 16-22 
Mars toppdygn 22-06 
April mån-fre 06-22 
April mån-fre 22-06 
April lör,sön,helg 06-22 
April lör,sön,helg 22-06 
Juni mån-fre 06-22 
Juni mån-fre 22-06 
Juni lör,sön,helg 06-22 
Juni lör,sön,helg 22-06 
Juli mån-fre 06-22 
Juli mån-fre 22-06 
Juli lör,sön,helg 06-22 
Juli lör,sön,helg 22-06 
Aug mån-fre 06-22 
Aug mån-fre 22-06 
Aug lör,sön,helg 06-22 
Aug lör,sön,helg 22-06 
Sept mån-fre 06-22 
Sept mån-fre 22-06 
Sept lör,sön,helg 06-22 
Sept lör,sön,helg 22-06 
Okt mån-fre 06-22 
Okt mån-fre 22-06 
Okt lör,sön,helg 06-22 
Okt lör,sön,helg 22-06 

     

Månad Period Tid 
Nov mån-fre 06-07 
Nov mån-fre 07-08 
Nov mån-fre 08-16 
Nov mån-fre 16-22 
Nov mån-fre 22-06 
Nov lör,sön,helg 06-22 
Nov lör,sön,helg 22-06 
Nov toppdygn 06-07 
Nov toppdygn 07-08 
Nov toppdygn 08-16 
Nov toppdygn 16-22 
Nov toppdygn 22-06 
Dec mån-fre 06-07 
Dec mån-fre 07-08 
Dec mån-fre 08-16 
Dec mån-fre 16-22 
Dec mån-fre 22-06 
Dec lör,sön,helg 06-22 
Dec lör,sön,helg 22-06 
Dec toppdygn 06-07 
Dec toppdygn 07-08 
Dec toppdygn 08-16 
Dec toppdygn 16-22 
Dec toppdygn 22-06 
Jan mån-fre 06-07 
Jan mån-fre 07-08 
Jan mån-fre 08-16 
Jan mån-fre 16-22 
Jan mån-fre 22-06 
Jan lör,sön,helg 06-22 
Jan lör,sön,helg 22-06 
Jan toppdygn 06-07 
Jan toppdygn 07-08 
Jan toppdygn 08-16 
Jan toppdygn 16-22 
Jan toppdygn 22-06 
Feb mån-fre 06-07 
Feb mån-fre 07-08 
Feb mån-fre 08-16 
Feb mån-fre 16-22 
Feb mån-fre 22-06 
Feb lör,sön,helg 06-22 
Feb lör,sön,helg 22-06 
Feb toppdygn 06-07 
Feb toppdygn 07-08 
Feb toppdygn 08-16 
Feb toppdygn 16-22 
Feb toppdygn 22-06 
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Bilaga 6 - Indata Växjömodellen 
Observera att tabellen visar den indata som använts i modellen för 2013 och 15 år framåt, inte 
en exakt bild av dagens utformning Flera indata bygger på antaganden från författaren. 
 
Befintliga anläggningar 
Sandvik II  
Effekt El 34 MW 
Effekt Värme 66 MW 
Rökgaskondensering 25 MW 
Bränsle 90% skogsflis, 10% torv 
Verkningsgrad 0,9 
Alfavärde 0,51 
Avställd Juni, juli, augusti 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
Sandvik I  
Effekt El 20 
Effekt Värme 55 
Bränsle Eldningsolja 5 
Verkningsgrad 0,94 
Alfavärde 0,36 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
HVC Bio  
Effekt Värme 25 MW 
Rökgaskond. 8 MW 
Bränsle Skogsflis 
Verkningsgrad 0,9 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
HVC Olja  
Effekt Värme 50 MW 
Bränsle Eldningsolja 5 
Verkningsgrad 0,94 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
  
Potentiella investeringar 
100 MWånga BioKVV   
Investeringskostnad 35 300 kkr/MWel 
Samma data som Sandvik II  
50 MWånga BioKVV  
Investeringskostnad 37 500 kkr/MWel 
Effekt El 12 MW 
Effekt Värme 38 MW 
Rökgaskondensering 10 MW 
Bränsle Skogsflis 
Verkningsgrad 0,9 
Alfavärde 0,32 
Avställd Maj 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
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Bilaga 7 - Indata standardsystemmodellen 
Befintliga anläggningar 
KVV I  
Effekt El 10 MW 
Effekt Värme 41,25 MW 
Rökgaskondensering 10 MW 
Bränsle 100% skogsflis 
Verkningsgrad 0,92 
Alfavärde 0,32 
Avställd Juli, augusti 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 

HVC Bio  
Effekt Värme 20 MW 
Rökgaskond. 5 MW 
Bränsle Skogsflis 
Verkningsgrad 0,92 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
HVC Olja  
Effekt Värme 70 MW 
Bränsle Eldningsolja 5 
Verkningsgrad 0,94 
Driftkostnad 25 kr/MWhbränsle 
  
Potentiella investeringar 
51,25 MWånga BioKVV   
Investeringskostnad 37 000 kkr/MWel 
Samma data som KVV I  
3 MWel AvfallsKVV  
Investeringskostnad 110 500 kkr/MWel 
Effekt El 3 MW 
Effekt Värme 15 MW 
Rökgaskondensering 3 MW 
Bränsle Hushållsavfall 
Verkningsgrad 0,9 
Alfavärde 0,2 
Avställd Juni 
Driftkostnad 95 kr/MWhbränsle 
10 MWel AvfallsKVV  
Investeringskostnad 90 000 kkr/MWel 
Effekt El 10 MW 
Effekt Värme 40 MW 
Rökgaskondensering 10 MW 
Bränsle Hushållsavfall 
Verkningsgrad 0,9 
Alfavärde 0,25 
Avställd Juli 
Driftkostnad 95 kr/MWhbränsle 
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Bilaga 8 - Indata Linköpingmodellen 
Befintliga anläggningar 
Gärdstad P1-P3  
Effekt El 11,2 MW 
Effekt Värme 70 MW 
Rökgaskondensering 9,8 MW 
Bränsle Hushållsavfall 
Verkningsgrad 0,9 
Alfavärde 0,16 
Driftkostnad 95 kr/MWhbränsle 

Gärdstad P4  
Effekt Värme 65,9 MW 
Effekt El 19,8 MW 
Rökgaskondensering 15 MW (inkl. värmepump) 
Bränsle Hushållsavfall 
Verkningsgrad 0,9 
Driftkostnad 95 kr/MWhbränsle 
Kraftvärmeverket  
Träpannan  
Effekt Värme 41 MW 
Effekt El 12 MW 
Rökgaskondensering 12 MW 
Alfavärde 0,3 
Bränsle Returträ 
Verkningsgrad 1 (inkl. rökgaskond) 
Driftkostnad 21 kr/MWhbränsle 
Kolpannan   
Effekt Värme 43 MW 
Effekt El 13 MW 
Alfavärde 0,3 
Bränsle Kol/Gummi/Trä 
Verkningsgrad  0,8 
Driftkostnad 30 kr/MWhbränsle 
Oljepannan  
Effekt Värme 118,5 MW  
Effekt El 35,5 MW 
Alfavärde 0,3 
Bränsle Eo5 
Verkningsgrad  0,9 
Potentiella investeringar  
Nytt BioKVV  
Investeringskostnad 28 000 kkr/MWel 
Bränsle Returträ 
Alfavärde 0,45 
Verkningsgrad 1,05 tot. verkningsgrad 
Driftkostnad 21 kr/MWhbränsle 
Returträ i Kolpannan  
Investeringskostnad 14 000 kkr/MWel 
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Effekt Värme 71,4 MW 
Effekt El 28,6 MW  
Alfavärde 0,4 
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Bilaga 9 - Principer för hur optimalt produktionssätt 
förändras   
I denna rapport har tre principiella effekter har identifierats hur produktionsmixen i ett system 
kan påverkas då en kraftvärmeanläggning förlorar sin tilldelning av elcertifikat, dvs. att värdet 
av elproduktion minskas. Målet med denna bilaga är att på ett enkelt och principmässigt sätt 
visa dessa effekter. I verkligheten finns det många fler aspekter som styr, exempelvis 
skattemässiga och tekniska skäl.  
 
Rökgaskondensering 
Om ersättningen för elproduktion är tillräckligt stor kan det bli lönsamt att inte använda 
värmeåtervinningen vid rökgaskondenseringen. Detta innebär att ”gratisvärmen” som 
rökgaskondensering innebär inte tas till vara och att motsvarande värmebehov istället kan 
täckas av mottrycksproduktion, vilket ger elproduktion. I princip vägs besparingen i 
bränslekostnad tack vare ”gratisvärmen” mot intäkten från el och elcertifikat som uppkommer 
vid mottrycksproduktion av samma värmemängd. De två olika produktionssätten visas i figur 
1.  
 

  
Figur 1 Rökgaskondensering eller mottrycksvärme 

 
Direktvärme 
En annan liknande effekt av att mista elcertifikaten är att den brytpunkt då det blir värt att 
använda producerad ånga till direktvärme istället för mottrycksproduktion flyttas. Om 
direktvärme exempelvis körs i ett system med kraftvärme som baslast och hetvattenoljepannor 
som spetslast innebär detta vid höglast att elproduktionen ”offras” mot att mindre olja behöver 
eldas. I princip vägs alltså intäkt från el och elcertifikat mot bränslekostnaden för 
eldningsoljan. De två driftalternativen illustreras i figur 2. I praktiken finns ofta även någon 
slags mellanlast mellan ett kraftvärmeverk och en oljepanna. 
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Figur 2 Mottrycksvärme eller direktvärme 

 
Kondens 
Vid höga prisnivåer på el och elcertifikat kan det bli lönsamt att producera med 
mottrycksprincipen trots att det inte finns värmeunderlag. Värmen behöver då följaktligen 
kylas bort och genererar därmed ingen intäkt från ånga eller fjärrvärme. Intäkten från el och 
elcertifikat behöver alltså överstiga bränsle- och driftkostnad för att kondensproduktion ska 
vara lönsam. Detta visas i figur 3. 
 

 
Figur 3 ”Normal” mottrycksproduktion eller kondens 
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Bilaga 10 – Kondensproduktion från kraftvärme i Sverige 
 
Kraftvärme [GWh el] 2004 2005 2006 2007 2008 

  Mottryck avfall 770 851 1 054,6 1 241,6 1 319,6 

  Mottryck kol 1 352 1 111 974,7 856,4 636,8 

  Mottryck biobränsle mm 2 975 3 204 3 577,0 3 473,8 3 803,3 

  Mottryck gas 628 578 253,7 201,6 191,2 

  Mottryck olja 685 342 279,4 105,6 247,0 

  Mottryck övrigt bränsle 299,1 306,0 312,5 

6 409 6 086 6 439 6 185 6 510 

  Kondens (svans) kol 148 8 49,7 9,6 5,7 

  Kondens (svans) biobränsle 265 35 88,8 36,1 166,8 

  Kondens (svans) gas 306 313 0,0 0,0 0,0 

  Kondens (svans) olja 18 10 22,9 31,4 7,1 

  Gaskombikraft m m gas 347 229 507,0 949,7 702,0 

  Gaskombikraft m m olja 8 0 0,1 0,2 0,0 

Kondensproduktion i kraftvärme 2004-2008. Källa: Underlag från Svensk Energi 
  

Observationsenhet Kraftvärme- 

produktion 

Kraftvärme i 

kondensdrift 

Assbergsnätet 8,4 0,0 

Borås 134,4 0,0 

Eksjö 14,5 0,0 

Enköping 93,0 0,5 

Eskilstuna-Torshälla 186,4 0,0 

Falun 64,6 0,0 

FortumVärmetotalt 1560,5 2,5 

Gävle 97,5 0,0 

Göteborg.Partille 891,5 0,0 

Halmstad 58,7 0,0 

Helsingborg 269,0 0,0 

Hofors 3,4 0,0 

Härnösand 36,0 0,0 

Hässleholm 7,4 0,0 

HÖK 289,0 0,0 

Jönköping 133,6 0,0 

Karlskoga 33,0 0,0 

Karlstad 82,4 0,0 

KirunaC 28,4 0,0 

Kristianstad 50,5 0,0 

Kungsbacka 1,3 0,0 

Kungälv 8,5 0,0 

Lidköping 18,4 0,0 

Linköping 220,3 38,9 

Ljungby 18,8 0,0 

Lund-Lomma 125,1 0,0 

Lycksele 22,2 0,0 

Malmö 178,0 0,0 

Malå 17,1 0,0 

Motala 20,8 0,0 

Norrköping 286,6 0,0 

Norrtälje 1,4 0,0 

Nybro(KalmarEnergi) 20,2 0,0 

Nyköping 125,0 0,0 

Nässjö 35,9 0,0 

Oskarshamn 0,6 0,0 

Sala 30,4 2,7 

Sandviken 18,6 0,0 

Skellefteå 144,9 0,0 

Skövde 12,0 0,0 

Sundsvall 178,0 0,0 

Söderhamn 8,0 8,0 

Tranås 8,9 0,0 

Trollhättan 18,2 0,0 

Umeå 81,3 81,3 

Uppsala 64,0 0,0 

Västerås 658,0 34,0 

Växjö 192,2 0,0 

Örebro 289,0 0,0 

Östersund 213,0 0,0 

Kondensproduktion per observationsenhet 
2007. Källa: Underlag från Svensk 
Fjärrvärme



 

 

 
 
 
 
 


